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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Zelenej knihe o retailových finančných službách na jednotnom trhu
(2007/2287(INI))

Európsky parlament,

 so zreteľom na Zelenú knihu Komisie o retailových finančných službách na jednotnom 
trhu (KOM(2007)0226)

 so zreteľom na oznámenie Komisie o sektorovom vyšetrovaní retailového bankovníctva 
v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 1/2003 (záverečná správa) (KOM(2007)0033),

 so zreteľom na oznámenie Komisie o sektorovom vyšetrovaní v oblasti poistenia 
podnikov v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 1/2003 (záverečná správa) 
(KOM(2007)0556),

 so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Jednotný trh pre Európu 21. storočia 
(KOM(2007)0724) a najmä na príslušný pracovný dokument útvarov Komisie 
o iniciatívach v oblasti retailových finančných služieb (SEC(2007)1520),

 so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 358/2003 z 27. februára 2003 o uplatňovaní 
článku 81 ods. 3 Zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov 
v sektore poisťovníctva1,

 so zreteľom na svoje stanovisko prijaté počas druhého čítania dňa 16. januára 2008 
v súvislosti s prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmluvách o 
spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS2,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2007 o európskom zmluvnom práve3,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júla 2007 o politike finančných služieb na roky 
2005 – 2010 – biela kniha4,

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2006 o ďalšej konsolidácii v odvetví finančných 
služieb5,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre právne veci (A6-0000/2008),

A. keďže súhlas občanov s európskou integráciou závisí od konkrétnych výhod, ktoré z nej 

                                               
1  Ú. v. EÚ L 53, 28.2.2003, s. 8.
2  Prijaté texty: P6_TA(2008)0011.
3  Prijaté texty: P6_TA(2007)0615.
4  Prijaté texty: P6_TA(2007)0338.
5  Ú. v. EÚ C 303E, 13.12.2006, s. 110.
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pre občanov vyplývajú; keďže z tohto dôvodu musia mať všetci občania možnosť 
rovnakým dielom využívať výhody jednotného trhu,

B. keďže podľa Lisabonskej zmluvy je európskym modelom zriadenia trvalo udržateľné 
sociálne trhové hospodárstvo,

C. keďže v posledných rokoch došlo k rýchlemu pokroku, pokiaľ ide o integráciu jednotného 
trhu s finančnými službami pre väčších firemných klientov, jednotný trh s retailovými 
finančnými službami a finančnými službami pre malé a stredné podniky by sa však ešte 
mohol zlepšiť,

1. 1. víta uvedenú zelenú knihu Komisie o retailových finančných službách na jednotnom 
trhu a jej ciele, najmä konkrétne výhody pre spotrebiteľov vyplývajúce z väčšieho výberu 
a nižších cien, zvýšenie dôvery spotrebiteľov, ako aj posilnenie postavenia spotrebiteľov;

Všeobecne

2. konštatuje, že nielen súkromní zákazníci, ale aj malé a stredné podniky sú čoraz menej 
otvorené cezhraničným finančným službám; zdôrazňuje, že treba zabezpečiť, aby aj malé 
a stredné podniky čerpali výhody jednotného trhu s finančnými službami; uprednostňuje 
definíciu, akou je napríklad definícia v uvedenom vyšetrovaní retailového bankovníctva;

3. domnieva sa, že poskytovanie finančných služieb súkromným klientom, ako aj malým 
a stredným podnikom na základe jazykových a kultúrnych faktorov a potreby osobného 
kontaktu sa bude aj naďalej z veľkej časti uskutočňovať v rámci miestneho podnikania;

4. zdôrazňuje, že jednotný trh finančných služieb pre spotrebiteľov a malé a stredné 
podniky sa dá vytvoriť len pomocou opatrení, ktoré vo vyváženej miere poskytnú 
bezpečné prostredie na strane dopytu, ako aj na strane ponuky;

Lepšia tvorba právnych predpisov

5. podporuje Komisiu v jej cieli presadzovať len také iniciatívy, ktoré môžu občanom 
preukázateľne priniesť konkrétne výhody, sú jednoznačne odôvodnené a boli podrobené 
riadnym štúdiám vplyvu; súhlasí s tým, že v prípade jednotného trhu finančných služieb 
pre spotrebiteľov a malé a stredné podniky sú opatrenia odôvodnené len v prípade 
zvýšenia cezhraničnej aktivity;

6. pripomína, že dôkladná štúdia vplyvu musí vždy obsahovať aj presné stanovenie 
pôvodných trhových podmienok; zdôrazňuje, že hodnotenie integrácie trhu a 
hospodárskej súťaže v rámci trhu, ako aj vplyv iniciatívy treba vykonávať nielen na 
základe jedného ukazovateľa, ale na základe čo možno najväčšieho počtu merateľných 
hodnôt; vyzýva Komisiu, aby okrem ceny a rozsahu trhovej ponuky zohľadnila aj kvalitu 
služieb, ako aj sociálny a kultúrny rámec;

7. konštatuje, že súčasné právne prístupy, minimálna harmonizácia a úplná harmonizácia sa 
nachádzajú v stave napätia medzi zjednodušením cezhraničného obchodu a zachovaním 
vnútroštátnych noriem ochrany spotrebiteľa;
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8. uznáva voliteľný/nepovinný 28. právny rámec, akým je napríklad spoločný referenčný 
rámec, ako možný nový prístup k európskej regulácii s cieľom umožniť poskytovanie 
cezhraničnej ponuky v súlade s jednotne prísnymi normami ochrany spotrebiteľa; 
opätovne vyzýva Komisiu, aby predložila harmonogram vypracovania 28. právneho 
rámca;

9. zaujíma odmietavý postoj voči štandardizovaným výrobkom, pretože bránia v rozvinutí 
väčšej rozmanitosti výrobkov;

10. zdôrazňuje, že účinnú samoreguláciu odvetvia finančných služieb treba uprednostniť pred 
akoukoľvek právnou reguláciou; vyzýva odvetvie finančných služieb, aby 
prostredníctvom samoregulácie priamo podporovali ciele uvedenej zelenej knihy, a tým 
znížili potrebu záväzných právnych aktov;

Väčšia ponuka a nižšie ceny pre spotrebiteľov a malé a stredné podniky 

11. zdôrazňuje, že základným predpokladom zriadenia jednotného trhu retailových 
finančných služieb a finančných služieb pre malé a stredné podniky je vytvorenie 
celoeurópskej hospodárskej súťaže, ako aj cezhraničnej ponuky finančných služieb; 
pripomína, že nižšie ceny sú výsledkom zdravej hospodárskej súťaže;

12. pripomína Komisii, že zárukou efektívnej hospodárskej súťaže medzi poskytovateľmi 
finančných služieb je vysoký počet účastníkov trhu; poukazuje na svoje uznesenie 
o konsolidácii odvetvia finančných služieb, v ktorom sa uvádza, že pluralistická štruktúra 
európskeho bankového trhu, v rámci ktorého si môžu finančné inštitúcie zvoliť rôznu 
právnu formu v závislosti od ich rozdielnych obchodných cieľov je pre európske 
hospodárstvo veľkou výhodou;

13. konštatuje, že skutočná hospodárska súťaž môže vzniknúť iba za rovnakých podmienok 
hospodárskej súťaže; z toho vyvodzuje, že každé opatrenie sa musí riadiť zásadou 
„rovnaké riziko, rovnaká regulácia“; pripomína však, že v odvetví finančných služieb je 
tvorba produktov mimoriadne ovplyvňovaná najmä regulačným prostredím a uniformný
prístup by nepriaznivo ovplyvnil rozmanitosť produktov;

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že cezhraničným poskytovateľom finančných služieb 
vznikajú v dôsledku rozdielnych predpisov a rozdielnych postupov dozorných orgánov 
vysoké náklady; vyzýva Lamfalussyho výbory, aby zintenzívnili svoju prácu na 
jednotných normách; podporuje najmä dohodu o jednotných formulároch pre 
oznamovacie a schvaľovacie postupy;

15. vyzýva Komisiu a všetky členské štáty, aby naďalej podporovali elektronický obchod 
a elektronický podpis; ďalej ich vyzýva, aby preskúmali smernicu o praní špinavých 
peňazí1 s cieľom zistiť, či obmedzuje služby poskytované na diaľku a akým spôsobom je 
možné v tomto smere dosiahnuť nápravu;

16. uznáva mimoriadny význam sprostredkovateľov finančných služieb pri poskytovaní 

                                               
1  Smernica Rady 91/308/EHS z 10. júna 1991 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí (Ú. v. L 166, 28.06.1991, s. 77).
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finančných služieb z iných členských štátov súkromným klientom, ako aj malým 
a stredným podnikom; vyzýva komisiu, aby vytvorila vhodný rámec na posilnenie tohto 
hospodárskeho odvetvia;

17. pripomína, že rozdiely v daňovom práve sú jednou z najväčších prekážok jednotného 
finančného trhu; pripomína členským štátom ich mimoriadne veľkú zodpovednosť v tejto 
oblasti;

Banky

18. osobitne zdôrazňuje, že je dôležité umožniť úverovým inštitúciám a sprostredkovateľom 
úverových údajov nediskriminujúci cezhraničný prístup k úverovým registrom;

Poistenie

19. nabáda Komisiu, aby podporovala spoluprácu v rámci odvetvia poisťovníctva, ktorá je 
prospešná z hľadiska prístupu na trh; vyzýva ju, aby predĺžila platnosť nariadenia (ES) 
č. 358/2003 tak, aby sa vzťahovalo aj na obdobie po roku 2010;

20. obhajuje odstránenie požiadavky daňového zástupcu v prípade činností vykonávaných 
v inom členskom štáte;

21. podporuje Komisiu v jej úsilí preskúmať všetky záväzné vnútroštátne predpisy 
všeobecného záujmu z hľadiska ich zhody s právnymi predpismi Spoločenstva;

o

o o

22. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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ODÔVODNENIE

I. Kontext

1. Jednotný trh retailových finančných služieb

Retailové finančné služby sú dôležité z makroekonomického hľadiska. Retailové 
bankovníctvo vytvára ročne 2% HDP EÚ. V dôsledku starnutia obyvateľstva sa ďalej zvyšuje 
potreba súkromného a zamestnaneckého starobného, zdravotného a nemocenského 
zabezpečenia. To vysvetľuje čoraz väčší hospodársky význam sektorov poisťovníctva 
a investičných fondov. Na konci roku 2004 dosiahli investície primárnych poisťovateľov 
6 bil. EUR a súkromné dôchodkové fondy v EÚ spravovali 2,5 bil. EUR v aktívach. 
Kapitálová hodnota fondov PKIPCP je vo výške viac ako 5,7 bil. EUR, čo predstavuje viac 
ako 50 % HDP EÚ. Samotné poistné životného poistenia predstavuje 5 % HDP EÚ.

Cezhraničné retailové obchodovanie je však s výnimkou PKIPCP obmedzené. Podľa 
prieskumov Komisie iba 1 % spotrebiteľov EÚ v súčasnosti využíva cezhraničné finančné 
služby pomocou prostriedkov diaľkovej komunikácie, pričom 26 % spotrebiteľov tak robí 
doma. Podobne pripadá v odvetví poisťovníctva na väčšine trhov 90% celkového príjmu 
poistného na domáce poistné spoločnosti.

Bez vynaloženia ďalšieho úsilia zostanú európske retailové finančné trhy relatívne 
rozštiepené.

2. Zelená kniha o retailových finančných službách na jednotnom trhu 

Vo svojej zelenej knihe KOM (2007)0226 Komisia skúma spôsoby a prostriedky na ďalšiu 
podporu integrácie trhu retailových finančných služieb. V tejto súvislosti navrhuje tri 
rozsiahle stratégie: „Väčší výber a nižšie ceny”, „Dôvera spotrebiteľov” a „Posilnenie 
postavenia spotrebiteľov”. Po tom, ako Komisia dostala stanoviská od všetkých 
zainteresovaných strán, zverejnila svoje závery v prílohe SEC(2007)1520 k oznámeniu 
s názvom Jednotný trh pre Európu 21. storočia (KOM(2007)0724).
Okrem zelenej knihy sa táto správa v príslušných prípadoch zaoberá aj sektorovým 
vyšetrovaním retailového bankovníctva KOM (2007)0033, ako aj vyšetrovaním v oblasti 
poistenia podnikov KOM (2007)0556. 

3. Postup

Táto správa je dokumentom výboru ECON. V zmysle článku 47 rokovacieho poriadku 
Európskeho parlamentu sa však vypracováva v rámci postupu užšej spolupráce s výborom 
IMCO. Oba výbory sa usilujú predísť zdvojeniu práce, a preto sa správa výboru ECON 
obmedzuje na lepšiu tvorbu právnych predpisov, na stranu ponuky a na všeobecné otázky, 
pričom výbor IMCO má prednosť pri všetkých otázkach súvisiacich s dopytom, ochranou 
spotrebiteľa a pod. 

II. Obsah
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1. Všeobecne

Trh si v rovnakej miere vyžaduje ponuku aj dopyt. Na dosiahnutie jednotného trhu 
retailových finančných služieb treba preto posilniť tak postavenie poskytovateľov služieb, 
akými sú napríklad banky, poisťovacie alebo investičné spoločnosti, ako aj postavenie 
príjemcov služieb, čiže napríklad spotrebiteľov. Jednostranné podporovanie jednej z týchto 
dvoch častí by bolo menej efektívne alebo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť integráciu trhu. 

Okrem toho problémy s cezhraničnými finančnými službami nemajú len súkromní zákazníci. 
Podobné ťažkosti majú aj malé a stredné podniky. Vytvorenie trhu retailových finančných 
služieb sa preto netýka len spotrebiteľov, ale aj 98 % všetkých európskych podnikov, ktoré by 
z ďalšieho rozvoja ochrany spotrebiteľa nemali prospech. Treba preto privítať všetky 
opatrenia a iniciatívy, ktoré predstavujú prínos pre všetky zúčastnené strany.

V poslednom rade treba poznamenať, že retailové služby sa budú so zreteľom na svoju 
povahu, pre ktorú je príznačný veľký význam kultúrnych a jazykových faktorov, ako aj 
potreba osobného kontaktu, z väčšej časti aj naďalej poskytovať v rámci miestneho 
podnikania. Významný pokrok sa bude dať dosiahnuť pravdepodobne len v hraničných 
regiónoch a pri jednoduchých transakciách, akými sú napríklad účty, sporiteľné účty. 
Zložitejšie produkty, akým je napríklad životné poistenie, sa budú v najbližšej dobe len 
zriedka obstarávať na veľké vzdialenosti.   

2. Lepšia tvorba právnych predpisov

Komisia je povinná podrobiť všetky záväzné návrhy pred ich zverejnením štúdii vplyvu. 
V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že takáto štúdia musí najprv obsahovať presnú analýzu 
„status quo“. Takéto posúdenie situácie však môže byť presné, len ak zohľadní čo najväčší 
počet faktorov. Bolo by napríklad chybou vyvodzovať fragmentáciu trhu jedine z rozdielneho 
poistného za poistenie zodpovednosti za škody na motorových vozidlách. Rozdiely 
v infraštruktúre jednotlivých štátov, v spôsobe jazdy a pod. môžu byť dôvodom rozdielov 
v poistnom. Na posúdenie integrácie trhu nepostačujú len cenové porovnania. 

V súčasnosti má Spoločenstvo k dispozícii dve možnosti harmonizácie, a to úplnú 
harmonizáciu alebo minimálnu harmonizáciu. Oba prístupy sa pritom nachádzajú v stave 
napätia vyplývajúceho z čiastočného rozporu medzi záujmami, z ktorých vychádzajú. Na 
jednej strane je úplná harmonizácia najúčinnejším spôsobom podpory cezhraničného 
obchodného styku. Čím sú rozdiely menšie, tým jednoduchší je vstup do iného členského 
štátu. Na druhej strane však musí Spoločenstvo dodržiavať zásadu subsidiarity. Musia sa 
zachovať tradície a zvyklosti jednotlivých štátov, aj pokiaľ ide o spôsob regulácie právnych 
záležitostí. Ak ide o ochranu spotrebiteľa, trvajú členské štáty na svojich tradíciách 
pochopiteľne ešte viac. Aj naďalej je teda rizikové obmedziť sa pri cielenej harmonizácii na 
podstatu, pričom o definícii toho, čo je podstatou, sa dá viesť množstvo diskusií.

Príprava nepovinného 28. právneho rámca by v tomto prípade načrtnúť riešenie. Pokiaľ by 
mali obe zmluvné strany možnosť voľby čisto európskeho právneho predpisu pre príslušnú 
transakciu, napríklad pre poistnú zmluvu, nevznikli by adaptačné náklady, ktoré sa ináč 
vyskytujú pri všetkých cezhraničných transakciách. V súčasnosti sa spotrebiteľ môže 
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rozhodnúť pre právny predpis iného členského štátu, neoslobodí sa však od záväzných 
ustanovení týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa v jeho domovskom štáte. 28. právny rámec by 
sa však stretol so súhlasom len pokiaľ by spĺňal najprísnejšie požiadavky ochrany 
spotrebiteľa. Zdá sa však byť výhodným pokračovať týmto smerom. Zároveň treba riešiť 
otázku príslušného dozorného orgánu, aj keď s touto témou nutne nesúvisí.  

Štandardizácia výrobkov sa musí jednoznačne zamietnuť. Sama Komisia sa usiluje o to, aby 
mali spotrebitelia a iní príjemcovia retailových finančných služieb možnosť väčšieho výberu. 
Štandardizácia výrobkov je v úplnom protiklade s touto snahou. V tejto súvislosti však treba 
rozlišovať medzi štandardizáciou právnych predpisov a štandardizáciou výrobkov. 

3. Nižšie ceny a širšia ponuka pre spotrebiteľov, ako aj malé a stredné podniky

Cenovo výhodnejšie výrobky a širšia ponuka sú možné len v prípade skutočnej hospodárskej 
súťaže. Sama hospodárska súťaž vyžaduje vysoký počet účastníkov trhu. Obmedzenie trhu na 
niekoľko málo poskytovateľov by bolo na úkor tohto cieľa. Z rovnakého dôvodu treba 
podporovať pluralitu právnych foriem (akciová spoločnosť, družstvo, sporiteľne a vzájomné 
združenia).

Hospodárska súťaž navyše vyžaduje rovnaké podmienky hospodárskej súťaže. V súlade so 
zásadou „rovnaké riziko, rovnaká regulácia“ sa musí so všetkými obsahovo rovnakými 
právnymi transakciami zaobchádzať rovnako  Napríklad v prípade transakcií, ktoré so sebou 
nesú rovnaké riziko, treba spotrebiteľov informovať rovnakým spôsobom. Takýto postup je 
dôležitý najmä v prípade náhradných produktov. 
Finančné služby však mimoriadne silne ovplyvňuje ich regulačné prostredie. Práve tak 
dôležitým sa preto javí rovnaké zaobchádzanie len v prípade rovnakých podstát alebo rizík. 
Rozdielne zaobchádzanie je odôvodnené v prípade rozdielov, ako napríklad v prípade 
existencie záruky alebo skutočnosti, že ju poskytuje buď sám poskytovateľ alebo nezávislá 
tretia strana. Umenie teda spočíva v tom, že k rovnakým záležitostiam treba pristupovať 
rovnako a k nerovnakým záležitostiam nerovnakým spôsobom.

Z tohto dôvodu sa v správe navrhujú konkrétne opatrenia na podporu strany ponuky. Okrem 
iného ide o tieto opatrenia:

Naďalej treba podporovať obstaranie finančných služieb pomocou prostriedkov diaľkovej 
komunikácie. V tomto zmysle treba preskúmať aj smernicu o praní špinavých peňazí. 
Niektoré z jej ustanovení majú zabrániť praniu špinavých peňazí, sťažujú však transakcie, ako 
napríklad otvorenie účtu na diaľku. Cieľom by preto mali byť ustanovenia, ktoré aj naďalej 
zamedzujú praniu špinavých peňazí, ale neobmedzujú legálne transakcie. Zlepšenie môže 
v tomto smere priniesť elektronický podpis. 

Ďalšou prekážkou v poskytovaní cezhraničných finančných služieb sú rozdielne daňové 
systémy členských štátov a ich nízka interoperabilita. Najmä v prípadoch, v ktorých sú určité 
finančné produkty daňovo zvýhodňované, ako napríklad penzijné poistenie, penzijné fondy 
atď., majú produkty z tretích krajín často ťažkosti so získaním prístupu k vnútroštátnym 
daňovým výhodám. So zreteľom na jednomyseľné rozhodnutie Rady sú v tomto prípade za 
dosiahnutie pokroku osobitne zodpovedné členské štáty. 
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Na úspešné vykonávanie úverových operácií v najširšom slova zmysle je nevyhnutný prístup 
k úverovým registrom. Smernica o spotrebiteľských úveroch už do istej miery upravuje toto 
hľadisko. Táto regulácia je však ešte veľmi neurčitá, nezaoberá sa vzťahom medzi verejnými 
a súkromnými registrami, ani negatívnymi či pozitívnymi úverovými údajmi. Prístup 
k úverovým údajom má veľký význam aj pre klientov, pretože ináč pri zmene bydliska alebo 
sídla firmy prichádzajú o svoje úverové záznamy a môžu mať problém dostať úver. 
Samozrejme sa musí klientom zaručiť právo na nahliadnutie do svojich údajov a na ich 
opravu. Treba dodržiavať ustanovenia o ochrane údajov. 

Z rovnakého dôvodu treba privítať predĺženie nariadenia o blokovej výnimke 358/2003 pre 
poistný trh. V tomto nariadení Komisia objasňuje, ktoré druhy spolupráce sú v súlade 
s právnymi predpismi o hospodárskej súťaži: spoločný zber a vyhodnocovanie vnútroštátnych 
údajov o rizikách, vypracovávanie vnútroštátnych všeobecných obchodných podmienok, ako 
aj jednotné hodnotenie bezpečnostných opatrení sú druhmi spolupráce, ktoré poisťovateľom 
zjednodušujú prístup na nový trh bez toho, aby obmedzovali hospodársku súťaž.

Nutnosť, aby poisťovateľ v každom štáte, v ktorom pôsobí, menoval stáleho zástupcu, sa dnes 
zdá byť otáznou. Spoločenstvo by malo mať možnosť vytvárať primeranejšie nástroje 
s cieľom umožniť príslušnému štátu vymáhanie svojich daňových nárokov. 

Iniciatíva Komisie týkajúca sa preskúmania tzv. predpisov všeobecného záujmu je veľmi 
vítaná, pretože tieto predpisy obmedzujú základné slobody. Ponechať by sa mali preto len tie 
predpisy, ktoré sú v súlade s judikatúrou Európskeho súdneho dvora, teda predpisy, ktoré nie 
sú diskriminujúce, sú účinné a primerané a slúžia záujmu, ktorý Európsky súdny dvor 
pripúšťa. 
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