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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zeleni knjigi o maloprodajnih finančnih storitvah na enotnem trgu
(2007/2287(INI))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju zelene knjige Komisije o maloprodajnih finančnih storitvah na enotnem 
trgu (KOM(2007)0226),

 ob upoštevanju sporočila Komisije o preiskavi sektorja v skladu s členom 17 Uredbe (ES) 
št. 1/2003 v zvezi z bančnim poslovanjem s prebivalstvom (končno poročilo)
(KOM(2007)0033),

 ob upoštevanju sporočila Komisije o preiskavi sektorja v skladu s členom 17 Uredbe (ES) 
št. 1/2003 v zvezi s poslovnimi zavarovanji (končno poročilo) (KOM(2007)0556),

 ob upoštevanju sporočila Komisije „Enotni trg za Evropo 21. stoletja“ (KOM(2007)0724) 
in zlasti spremljajočega delovnega dokumenta služb Komisije o pobudah na področju 
maloprodajnih finančnih storitev (SEC(2007)1520),

 ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 358/2003 Komisije z dne 27. februarja 2003 o uporabi 
člena 81(3) Pogodbe ES za določene skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj 
na področju zavarovalništva1,

 ob upoštevanju njegovega stališča, izraženega na drugi obravnavi 16. januarja 2008, v 
zvezi s sprejetjem direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in 
drugih predpisov držav članic v zvezi s potrošniškimi krediti in o razveljavitvi Direktive 
Sveta št. 87/102/EGS2,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. decembra 2007 o evropskem pogodbenem 
pravu3,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. julija 2007 o politiki finančnih storitev (2005–
2010) – bela knjiga4,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. julija 2006 o nadaljnji konsolidaciji na področju 
industrije finančnih storitev 5,

 ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenj Odbora za 
notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za pravne zadeve (A6-0000/2008),

                                               
1 UL L 53, 28.2.2003, str. 8.
2 Sprejeta besedila: P6_TA(2008)0011.
3 Sprejeta besedila: P6_TA(2007)0615.
4 Sprejeta besedila: P6_TA(2007)0338.
5 UL C 303E, 13.12.2006, str. 110.
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A. ker privolitev državljanov v evropsko povezovanje temelji na konkretnih koristih, ki jih 
prinaša; ker morajo pri tem vsi državljani dobiti pravičen delež koristi notranjega trga,

B. ker evropski model ureditve v skladu z lizbonsko pogodbo vključuje trajnostno socialno 
tržno gospodarstvo,

C. ker se je integracija enotnega trga za finančne storitve za večja podjetja v zadnjih letih 
razveseljivo hitro razvijala, medtem ko ima enotni trg za maloprodajne storitve ter za 
mala in srednje velika podjetja še vedno možnost za razvoj,

1. pozdravlja navedeno zeleno knjigo Komisije o maloprodajnih finančnih storitvah na 
enotnem trgu ter njene cilje, in sicer zagotovitev konkretnih koristi za potrošnike z večjo 
izbiro in nižjimi cenami, povečanje zaupanja potrošnikov in krepitev možnosti 
potrošnikov;

Splošne ugotovitve

2. ugotavlja, da maloprodajne stranke ter mala in srednje velika podjetja manj povprašujejo 
po čezmejnih finančnih storitvah; poudarja, da je treba zagotoviti, da koristi enotnega trga 
finančnih storitev izkoristijo tudi mala in srednje velika podjetja; zagovarja opredelitev iz 
preiskave sektorja v zvezi z bančnim poslovanjem s prebivalstvom;

3. ocenjuje, da bodo finančne storitve za maloprodajne stranke ter mala in srednje velika 
podjetja zaradi jezikovnih in kulturnih dejavnikov ter potrebe po osebnem stiku večinoma 
potekale na lokalni ravni;

4. poudarja, da je mogoče enotni trg za finančne storitve za potrošnike ter mala in srednje 
velika podjetja ustvariti le z ukrepi, ki na uravnotežen način tako na strani povpraševanja 
kot ponudbe zagotavljajo varno okolje;

Boljša zakonodaja

5. podpira Komisijo pri njenem prizadevanju, da bo podpirala le tiste pobude, ki dokazano 
prinašajo konkretne koristi za državljane, so trajno zasnovane in vključujejo izvajanje 
rednih študij učinka; strinja se, da lahko ukrepe v zvezi z enotnim trgom za finančne 
storitve za potrošnike ter mala in srednje velika podjetja upraviči le povečanje čezmejne 
dejavnosti;

6. opozarja, da je treba za zanesljivo študijo učinka vedno ustrezno upoštevati prvotne tržne 
pogoje; poudarja, da se ocene integracije in konkurence na trgu ter učinkov pobude ne 
sme izvesti le na podlagi enega kazalnika, ampak na podlagi čim več izmerjenih 
vrednosti; poziva Komisijo, da poleg cene in obsega ponudbe na trgu upošteva tudi 
kakovost storitev ter socialni in kulturni okvir;

7. ugotavlja, da obstaja pri razpoložljivih zakonodajnih ureditvah, minimalni uskladitvi in 
popolni uskladitvi napetost med poenostavitvijo čezmejnega poslovanja in upoštevanjem 
nacionalnih meril varovanja potrošnikov;

8. priznava izbirni 28. pravni režim kot skupni referenčni okvir in novi prihodnji pristop 
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evropske ureditve, ki ohranja čezmejno ponudbo na enotno visokem standardu varovanja 
potrošnikov; ponovno poziva Komisijo, da predloži časovni načrt za razvoj 28. pravnega 
režima;

9. zavrača standardizirane produkte, ker ti ovirajo doseganje cilja večje raznolikosti 
produktov;

10. poudarja, da je treba v vsaki pravni ureditvi dati prednost učinkovitemu samourejanju 
poslovanja s finančnimi storitvami; spodbuja, da se pri poslovanju s finančnimi 
storitvami namensko izpolnjujejo cilji navedene zelene knjige, da se tako zmanjša 
potreba po zavezujočih aktih;

Večja ponudba in nižje cene za potrošnike ter mala in srednje velika podjetja

11. poudarja, da je za zagotovitev enotnega trga za finančne storitve za maloprodajne stranke 
ter mala in srednje velika podjetja potreben nastanek vseevropske konkurence ter 
čezmejne ponudbe finančnih storitev; opozarja, da nižje cene sproži zdrava konkurenca;

12. opozarja Komisijo, da učinkovita konkurenca med ponudniki finančnih storitev nastane 
zaradi veliko udeležencev na trgu; opozarja na svojo resolucijo o konsolidaciji na 
področju industrije finančnih storitev, v kateri ugotavlja, da pluralistična struktura 
evropskega enotnega trga, na katerem lahko finančne ustanove glede na svoje različne 
poslovne cilje prevzamejo različne pravne oblike, zelo koristi evropskemu gospodarstvu;

13. ugotavlja, da lahko prava konkurenca nastane le pod enakimi konkurenčnimi pogoji; iz 
tega sklepa, da mora vsak ukrep upoštevati načelo „enako tveganje, enaka ureditev“; 
vendar opozarja, da v sektorju finančnih storitev na oblikovanje produktov vpliva 
predvsem regulativno okolje in da se za raznolikost produktov uporabi pristop „eno 
merilo za vse“;

14. obžaluje, da imajo čezmejni ponudniki finančnih storitev zaradi različnih predpisov in 
prakse nacionalnih nadzornih organov visoke stroške; poziva Lamfalussyjeve odbore, da 
pri svojem delu okrepijo upoštevanje enotnih standardov; zlasti spodbuja dogovor o 
enotnih obrazcih za postopek prijave in pridobivanja dovoljenj;

15. poziva Komisijo in države članice, da še naprej spodbujajo e-poslovanje in elektronske 
podpise; poziva jih tudi, da pregledajo direktivo o pranju denarja1 v zvezi s tem, ali ovira 
čezmejne storitve in kako je mogoče to rešiti;

16. priznava velik pomen posrednikov finančnih storitev, maloprodajnih strank ter malih in 
srednje velikih podjetij iz drugih držav članic; poziva Komisijo, da oblikuje okvir, ki 
krepi to vejo gospodarstva;

17. opozarja, da razlike v davčni zakonodaji močno ovirajo enotni trg finančnih storitev; 
opozarja države članice, da imajo na tem področju posebno veliko odgovornost;

Banke
                                               
1 Direktiva Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje 
denarja (UL L 166, 28.6.1991, str. 77).
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18. posebno poudarja, da je treba kreditnim ustanovam in posrednikom podatkov o kreditih 
omogočiti nerazlikovalni čezmejni dostop do registra podatkov o kreditih;

Zavarovanje

19. poziva Komisijo, da podpre sodelovanje zavarovalništva pri spodbujanju vstopa na trg; 
poziva Komisijo, da podaljša veljavnost Uredbe (ES) št. 358/2003 do leta 2010;

20. podpira odpravo zahteve za davčnega zastopnika pri opravljanju dejavnosti v drugi državi 
članici;

21. podpira Komisijo pri njenem prizadevanju za ugotavljanje skladnosti vseh zavezujočih 
nacionalnih zavezujočih predpisov splošnega interesa z zakonodajo Skupnosti;

o

o o

22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje

1. Enotni trg za maloprodajne finančne storitve

Maloprodajne finančne storitve so pomembne z makroekonomskega vidika. Manjši bančni 
posli na leto zagotavljajo 2 % BDP EU. Starajoče se prebivalstvo še dodatno povečuje 
potrebo po zasebnem in na delu temelječem pokojninskem in zdravstvenem varstvu. To 
pomaga razložiti vedno večji gospodarski pomen zavarovalniškega sektorja in sektorja 
investicijskih skladov. Konec leta 2004 so naložbe primarnih zavarovalnic znašale 
6 trilijonov EUR, medtem ko so zasebni pokojninski skladi v EU upravljali premoženje v 
velikosti 2,5 trilijona EUR. Skladi KNPVPVP imajo več kot 5,7 trilijona EUR kapitala, kar je 
več kot 50 % BDP EU. Samo premije življenjskih zavarovanj zagotavljajo 5 % BDP EU.

Vendar so čezmejni majhni posli, razen sklada KNPVPVP, omejeni. Ankete Komisije kažejo, 
da zdaj samo 1 % potrošnikov EU kupuje finančne storitve v tujini na daljavo, medtem ko 
26 % potrošnikov te storitve izvaja od doma. Prav tako zavarovalniške panoge na večini trgov 
poberejo več kot 90 % vseh premij za domače zavarovalniške posle.

Brez nadaljnjih prizadevanj bodo evropski maloprodajni finančni trgi zelo verjetno ostali 
sorazmerno razdrobljeni.

2. Zelena knjiga o maloprodajnih finančnih storitvah na enotnem trgu

Komisija v svoji zeleni knjigi KOM(2007)0226 raziskuje načine in sredstva za dodatno 
spodbujanje integracije maloprodajnega trga za finančne storitve. Pri tem predlaga tri velike 
strategije: „večja ponudba in nižje cene“, „povečanje zaupanja potrošnikov“ ter „krepitev 
možnosti potrošnikov“. Po prejemu mnenj vseh zadevnih krogov je objavila svoje sklepe v 
Prilogi SEC(2007)1520 k sporočilu „Enotni trg za Evropo 21. stoletja“ (KOM(2007)0724).
To poročilo poleg zelene knjige upošteva, kadar je ustrezno, tudi preiskavo sektorja v zvezi z 
bančnim poslovanjem s prebivalci (KOM(2007)0033) ter preiskavo sektorja v zvezi s 
poslovnimi zavarovanji (KOM(2007)0556). 

3. Postopki

To poročilo je dokument Odbora za ekonomske in monetarne zadeve. Vendar ga v skladu s 
členom 47 Poslovnika Evropskega parlamenta pripravlja v tesnem sodelovanju z Odborom za 
notranji trg in varstvo potrošnikov. Oba odbora si prizadevata za preprečevanje prekrivajočih 
se del, zato je poročilo Odbora za ekonomske in monetarne zadeve osredotočeno na boljšo 
zakonodajo, stran ponudbe in splošna vprašanja, medtem ko ima Odbor za notranji trg in 
varstvo potrošnikov prednost pri vseh temah na strani povpraševanja, kot je varstvo 
potrošnikov itd. 

II. Vsebina
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1. Splošne ugotovitve

Na trgu morata obstajati ponudba in povpraševanje. Zato je treba za zagotovitev enotnega trga 
za maloprodajne finančne storitve okrepiti sodelovanje ponudnikov storitev, npr. bank, 
zavarovalnic ali investicijskih podjetij, ter tudi prejemnikov, npr. potrošnikov. Enostranska 
podpora ene od obeh strani bi bila manj učinkovita ali bi ovirala integracijo trga. 

Vendar težav s čezmejnimi finančnimi storitvami nimajo le maloprodajne stranke. Tudi mala 
in srednje velika podjetja imajo podobne težave. Oblikovanje maloprodajnega trga za 
finančne storitve zato ni odvisno le od potrošnikov, ampak tudi od 98 % vseh evropskih 
podjetij. Dodatni razvoj zakonodaje o varstvu potrošnikov jim ne bi koristil. Zato so zaželeni 
ukrepi in pobude, ki koristijo vsem udeležencem.

Nazadnje je treba omeniti, da bo maloprodajno poslovanje zaradi svojega značaja – velikega 
pomena kulturnih in jezikovnih dejavnikov ter potreb po osebnem stiku – večinoma ostalo na 
lokalni ravni. Velik napredek se lahko zato pričakuje le na mejnih območjih in pri 
enostavnejših poslih, npr. računih in varčevalnih računih. Ponudba zapletenih produktov, npr. 
življenjskih zavarovanj, se bo lahko v bližnji prihodnosti le v redkih primerih zelo razširila. 

2. Boljša zakonodaja

Komisija mora pred objavo študije učinkov uporabiti obvezujoče predloge. Poudariti je treba, 
da mora ta študija najprej vključevati ustrezno analizo sedanjega stanja. Ta analiza stanja je 
lahko pravilna le, če se upošteva čim več dejavnikov. Tako je na primer napačno le na podlagi 
različnih zavarovalnih premij pri avtomobilskih zavarovanjih sklepati, da je trg razdrobljen. 
Razlike v nacionalni infrastrukturi, kulturi vožnje itd. bi lahko upravičile različne premije. Le 
primerjave cen niso dovolj za ugotovitev, kakšno je stanje integracije trga. 

Zdaj sta v Skupnosti na voljo dva pristopa k usklajevanju: pristop popolne uskladitve in 
pristop minimalne uskladitve. Pri tem med obema pristopoma obstaja napetost, ki jo povzroča 
delno nasprotovanje zadevnih interesov: na eni strani je popolna uskladitev najučinkovitejši 
način za spodbujanje čezmejnega poslovanja. Manj kot je razlik, enostavnejši je vstop v drugo 
državo članico. Na drugi strani je Skupnost zavezana načelu subsidiarnosti. Nacionalno 
tradicijo in navade, tudi v zvezi z urejanjem pravnega področja, je treba ohraniti. Razumljivo 
je, da je pri zakonodaji o varstvu potrošnikov vztrajanje držav članic pri tradiciji še močnejše. 
Zato je potrebno pazljivo ravnanje, da se z usmerjeno uskladitvijo omeji na bistveno, pri 
čemer je sporna opredelitev bistvenega.

To vprašanje bi lahko rešilo oblikovanje izbirnega 28. pravnega režima. Če bi lahko obe 
pogodbeni stranki pri zadevnem poslu, npr. zavarovalni pogodb, izbrali le evropsko 
zakonodajo, bi imeli pri čezmejnih poslih stalne stroške prilagoditve. Zdaj lahko potrošnik 
izbere zakonodajo druge države članice, vendar ne more biti oproščen obvezujočih določb v 
zvezi z varstvom potrošnikov v svoji državi. Le če bi 28. pravni režim izpolnjeval najvišje 
zahteve varstva potrošnikov, bi ga sprejeli. Vendar se zdi delovanje v tej smeri koristno. 
Vprašanje v zvezi s pristojnim nadzornim organom je treba obravnavati sočasno, čeprav ni 
nujno povezano s tem. 

Standardizacijo produktov je treba jasno preklicati. Komisija si prizadeva za zagotovitev 
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večje izbire potrošnikov in drugih prejemnikov maloprodajnih finančnih storitev. Poenotenje 
produktov temu nasprotuje. Vendar je treba pri tem razlikovati med poenotenjem zakonodaje 
in poenotenjem produktov. 

3. Nižje cene ter večja ponudba za potrošnike ter mala in srednje velika podjetja

Ugodnejši produkti in večja izbira sta izvedljiva le pri realni konkurenci. Za nastanek 
konkurence je potrebno veliko udeležencev na trgu. Omejitev trga na manj večjih ponudnikov 
bi ta cilj ovirala. Zaradi istega razloga je treba spodbujati pluralnost pravnih oblik (delniška 
družba, zadruga, hranilnice in vzajemne družbe).

Glede na to konkurenca zahteva enake konkurenčne pogoje. V skladu z načelom „enako 
tveganje, enaka ureditev“ je treba vsebinsko enake pravne posle enako obravnavati. 
Potrošnike je treba na primer pri poslih, ki vključujejo enako tveganje, obveščati na enak 
način. To je zlasti pomembno pri nadomestnih produktih. 
Vendar se finančne storitve oblikujejo v posebno močnem regulativnem okviru. Pri tem je 
enako pomembno, da se enako obravnavajo le enaka dejstva ali tveganje. Razlike, kot je na 
primer obstoj garancije, ki jo dodeli ponudnik ali neodvisna tretja oseba, upravičujejo različno 
ravnanje. Zagotoviti je treba torej, da se enako obravnava enako, medtem ko se neenako 
obravnava različno.

V nadaljevanju poročila so predlagani konkretni ukrepi za podporo na strani ponudbe. Med 
drugim tudi:

na eni strani je treba še naprej spodbujati ponudbo finančnih storitev na daljavo. V tem smislu 
je treba pregledati tudi direktivo o pranju denarja. Nekatere njene določbe morajo 
preprečevati pranje denarja in ovirati posle, kot je npr. odprtje računa na daljavo. Cilj so torej 
določbe, ki še naprej ovirajo pranje denarja, vendar pri tem ne preprečujejo zakonitih poslov. 
Elektronski podpis lahko na tem področju prinese izboljšanje. 

Dodatna ovira za zagotavljanje čezmejnih finančnih storitev so različni davčni sistemi držav 
članic in njihova majhna interoperabilnost. Zlasti tam, kjer so določeni finančni produkti 
davčno urejeni, npr. pokojninska zavarovanja, pokojninski skladi itd., produkti tretjih držav 
pogosto težko prinesejo nacionalne koristi. Na podlagi soglasja Sveta imajo države članice 
posebno odgovornost za doseganje napredka. 

Za uspešno poravnavo pri kreditnih poslih v najširšem smislu je nujen dostop do registra 
podatkov o kreditih. Direktiva o potrošniških kreditih to področje že ureja. Vendar je ta 
ureditev še zelo nedoločujoča, saj ne predvideva razmerja javnih in zasebnih registrov ter 
negativnih in pozitivnih podatkov o kreditih. Dostop do podatkov o kreditih je pomemben 
tudi za stranke, ki že pri menjavi svojega (stalnega) prebivališča izgubijo podatke o preteklih 
kreditih in imajo morda težave pri pridobitvi kredita. Zato je treba strankam zagotoviti 
pravico do prostega vpogleda v njihove podatke in njihovo spremembo. Upoštevati je treba 
določbe o varstvu podatkov. 

Zaradi istega razloga je za zavarovalniški trg zaželeno podaljšanje veljavnosti Uredbe 
št. 358/2003 o skupinskih izjemah št. 358/2003. Komisija v tej uredbi pojasnjuje nekatere 
vrste sodelovanja pri usklajevanju konkurenčnega prava: preprečiti je treba nekonkurenčno 
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sodelovanje pri skupnem zbiranju in vrednotenju nacionalnih podatkov o tveganju, razvoju 
nacionalnih splošnih pogojev ter enotnem vrednotenju varnostnih ukrepov, ker 
zavarovalnicam olajšuje vstop na nov trg.

Zdaj je vprašljiva obveznost zavarovalnic, da v vsaki državi, v kateri opravljajo dejavnosti, 
imenujejo stalnega predstavnika. Skupnosti je treba omogočiti, da razvije bolj sorazmerne 
instrumente, ki bi državi, v kateri se dejavnosti izvajajo, omogočili pobiranje davkov. 

Pobuda Komisije za preiskavo nacionalnih „predpisov splošnega interesa“ je zelo zaželena, 
ker ti predpisi omejujejo temeljne svoboščine. Zato se morajo ohraniti le predpisi, ki 
upoštevajo sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti, kar pomeni, da so nediskriminatorni, 
učinkoviti in sorazmerni, ter zagovarjajo interese, ki jih dovoljuje Sodišče Evropskih 
skupnosti. 
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