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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

Konkurencija: mažmeninės bankininkystės sektoriaus tyrimas
(2007/2201(INI))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Sektoriaus tyrimas pagal Reglamento 
Nr. 1/2003 dėl mažmeninės bankininkystės 17 straipsnį“ (COM(2007)0033),

 atsižvelgdamas į 2006 m. balandžio 12 d. pirmąją tarpinę ataskaitą dėl mokėjimo 
kortelių ir 2006 m. liepos 17 d. antrąją tarpinę ataskaitą dėl einamųjų sąskaitų ir su tuo 
susijusių paslaugų,

 atsižvelgdamas į Žaliąją knygą „Mažmeninės finansinės paslaugos bendrojoje rinkoje“ 
(COM(2007)0226),

 atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Bendroji rinka XXI a. Europai“ 
(COM(2007)0724),

 atsižvelgdamas į naujausią sprendimą dėl EEE viduje taikomų „Mastercard“ daugiašalių 
tarpbankinių mokesčių,

 atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl 
kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija) 1 ir 2006 m. birželio 
14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl investicinių įmonių ir kredito 
įstaigų kapitalo pakankamumo (nauja redakcija),2

 atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, 3

 atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl vartojimo kredito 
sutarčių, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 93/13/EB,

 atsižvelgdamas į savo 2007 m. liepos 11 d. rezoliuciją dėl Baltosios knygos dėl 
finansinių paslaugų politikos 2005–2010 m.,4

 atsižvelgdamas į savo 2006 m. liepos 4 d. rezoliuciją dėl tolesnio finansinių paslaugų 
pramonės konsolidavimo, 5

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

                                               
1  OL L 177, 2006 6 30, p. 1.
2  OL L 177, 2006 6 30, p. 201.
3  OL L 319, 2007 12 5, p. 1.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0338.
5 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0294.
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– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0000/2008),

A. kadangi gerai veikianti integruota finansų rinka yra būtina sąlyga Lisabonos 
darbotvarkei įgyvendinti, kad žiniomis pagrįsta ES ekonomika taptų konkurencingiausia 
ir dinamiškiausia pasaulyje, būtų užtikrintas tvarus ekonomikos augimas ir būtų sukurta 
daugiau ir geresnių darbo vietų, 

B. kadangi norint įgyvendinti finansinių paslaugų veiksmų planą (FPVP) ir užtikrinti, kad 
vartotojai ir mažmenininkai galėtų pasinaudoti visa jo teikiama nauda, reikia gerinti 
mažmenines finansines paslaugas, 

C. atsižvelgdamas į mažmeninės bankininkystės sektoriaus svarbą ES ekonomikos augimui 
ir užimtumui, taip pat vartotojams ir MVĮ,

D. atsižvelgdamas į tai, kad vartotojų politika nepakankamai gerai suderinta ES ir kad 
finansiniai produktai iš prigimties yra sudėtingi,

E. atsižvelgdamas į ES konkurencijos politikos svarbą vidaus rinkos sukūrimui ir geram 
tikrai vienodų sąlygų visiems veikėjams veikimui,

F. atsižvelgdamas į tai, kad reikia užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugos ir tinkamo 
vienos bendros rinkos veikimo pusiausvyrą,

Bendrosios aplinkybės

1. pritaria Komisijos siūlomam kompleksiniam metodui, pagal kurį siūloma remti vidaus 
rinkos politiką su tiksliai orientuotais sektorių tyrimais; tačiau apgailestauja dėl netinkamo 
šio sektoriaus tyrimo laiko ir ragina Komisiją tęsti šį darbą, kai tik pradės matytis Kapitalo 
pakankamumo direktyvos, Bendros mokėjimo eurais erdvės (BMEE, angl. SEPA), 
Mokėjimo paslaugų direktyvos ir Vartojimo kreditų direktyvos poveikis;

2. apgailestauja, kad Komisijos tyrime nepakankamai atsižvelgta į griežtai reguliuojamo 
bankininkystės sektoriaus specifiką ir į kultūros, įpročių ir kalbos svarbą vartotojams 
renkantis finansinius produktus;

3. primena, kad konkurencijos politika yra galingas įrankis baigiant kurti vidaus rinką, tačiau 
reikėtų užtikrinti, kad didinant konkurenciją nesusilpnėtų rizikos valdymas bankininkystės 
sektoriuje ir nesumažėtų šio ypač svarbaus ir strateginio pasaulio ekonomikos sektoriaus 
stabilumas; pabrėžia, kad tolesniam finansinių paslaugų plėtojimui labai svarbus vartotojų 
pasitikėjimas;

Klientų judumas

4. prašo Komisijos sudaryti sąlygas klientų judumui, kad vartotojai galėtų keisti paslaugų 
teikėjus, nes tai sustiprintų sveiką konkurenciją tarp paslaugų teikėjų; nori, kad netgi 
uždarius einamąją sąskaitą ar pakeitus paslaugų teikėją būtų užtikrintas paslaugų 
tęstinumas ir paslaugos nebūtų dubliuojamos;
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5. rekomenduoja, kad būtų nustatyti maži sąskaitos uždarymo mokesčiai arba jų visai 
nebūtų, taip siekiant paskatinti judumą ir konkurenciją; prašo Komisijos apibrėžti 
geriausią praktiką operatyvių ir veiksmingų paslaugos teikėjo pakeitimo procedūrų srityje, 
atsižvelgiant ir į procedūros trukmę, ir į su tuo susijusias išlaidas; mano, kad dėl 
einamosios sąskaitos teikėjo pakeitimo klientai neturėtų nukentėti; nepritaria jokioms 
nebūtinoms sutartinėms sąsajoms, trukdančioms kliento judumui;

Informavimas ir skaidrumas

6. mano, kad vartotojų informavimas yra labai svarbus dalykas, bet vien jo nepakanka bankų 
konkurencijai užtikrinti; prašo užtikrinti kokybiškesnės ir suprantamesnės informacijos 
teikimą; mano, kad kol kas vartotojams tokia informacija sunkiai prieinama ir brangi;

7. prašo Komisijos griežtinti bankų pareigą pateikti sąskaitą atidarantiems vartotojams vieną 
dokumentą su visų sąnaudų, įskaitant sąskaitos uždarymo mokestį, suvestine;

8. rekomenduoja parengti vieną bendrą europinę brošiūrą, kurioje paslaugų teikėjai aprašytų 
savo pagrindinius produktus, jų kainas ir sąlygas, kad būtų galima lengvai ir skaidriai juos 
palyginti, nes kol kas, kai kiekvienas paslaugų teikėjas tokią informaciją rengia tik apie 
save atskirai, to padaryti neįmanoma; rekomenduoja įsteigti nepriklausomo Europos 
kontrolieriaus instituciją, kuri užtikrintų teikiamos informacijos kokybę, ir sukurti visą 
Europą apimančią internetinę paieškos sistemą, kad būtų galima lengvai ir laisvai 
palyginti skirtingų šalių paslaugų teikėjus;

Kreditai – registrai ir tarpininkai 

9. pabrėžia patikimų duomenų svarbą bankams teikiant kreditus ir mano, kad šie duomenys 
turėtų būti gaunami sąžiningai ir skaidriai; nepaisant to, primygtinai reikalauja užtikrinti 
vartotojų asmens duomenų apsaugą; prašo Komisijos pateikti pasiūlymų dėl duomenų 
registrų tarpusavio suderinamumo, kartu užtikrinant pagarbą vartotojų privatumui ir jų 
prieigos teisei bei teisei į atitaisymą; 

10. ragina Komisiją intensyviau spręsti kredito tarpininkų klausimą siekiant užtikrinti 
vartotojų apsaugą ir užkirsti kelią nesąžiningai pardavimo praktikai, dėl kurios daugiausia 
nukenčia labiausiai pažeidžiamos gyventojų grupės;

11. prašo Komisijos išaiškinti ir suderinti tarpininkų teises ir pareigas, nes dažnai kyla 
problemų sudarant, tvarkant ir įgyvendinant susitarimus dėl finansinių paslaugų; prašo 
Komisijos aiškiai atskirti informacijos, kuri turi būti aiški, lakoniška, suprantama ir 
nemokama, ir konsultacijų teikimą;

Bankų tarpusavio bendradarbiavimas 

12. mano, kad decentralizuoti bankų tinklai, pvz., taupomieji ir kooperatyviniai bankai, 
užtikrina finansų rinkų tęstinumą netgi mažesnėse ir atokesnėse rinkose; pabrėžia, kad 
pliuralistinės bankų rinkos ir paslaugų teikėjų įvairovė didina konkurenciją visoje ES 
bankų rinkoje ir kartu užtikrina vietos ekonomikos finansavimą bei sudaro sąlygas visiems 
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klientams gauti finansines paslaugas;

Mokėjimo sistemos 

13. įsitikinęs, kad BMEE ir Mokėjimo paslaugų direktyva turėtų padėti išspręsti susiskaidymo 
ir nepakankamos konkurencijos problemą, kurią atskleidė sektoriaus mokėjimų 
infrastruktūros tyrimas; primena, kad 2008 m. sausio 28 d. prasidėjo pirmasis BMEE 
etapas, ir reikalauja integruotų kliringo ir atsiskaitymų sistemų, kurios veiktų pagal tokias 
pačias taisykles ir techninius standartus; pabrėžia, kad BMEE prieigos kriterijai yra 
sąžiningi ir atviri; taip pat primena, kad Mokėjimo paslaugų direktyvoje nustatyta, jog 
negali būti jokios prieigos prie mokėjimo sistemų diskriminacijos, išskyrus kai tai būtina 
norint apsisaugoti nuo rizikos ir išsaugoti finansinį ir veiklos stabilumą;

14. pažymi, kad Komisija ne kartą pareiškė, jog daugiašaliai tarpbankiniai mokesčiai mažina 
konkurenciją, todėl reikalavo juos panaikinti; mano, kad Komisija turėtų pateikti 
suinteresuotiems subjektams aiškius nurodymus, gaires ir reikalavimus dėl skaidrumo, kad 
šioje veikos srityje būtų užtikrintas sąžiningas ir skaidrus skaičiavimo metodas, 
suderinamas su EB konkurencijos teise;

15. įsitikinęs, kad būtina geriau išaiškinti sutartų daugiašalių tarpbankinių mokesčių, taikomų 
už bankomatų operacijas ir už atsiskaitymus ne mokėjimo kortelėmis, valdymo metodiką 
ir taisykles; primena, kad BMEE tiesioginio debeto sistema ir BMEE kredito pervedimo 
sistema sudaro dvipusį tinklą, kuris dėl tinklo poveikio duoda ekonominės naudos; prašo 
Komisijos numatyti subalansavimo mechanizmą, kad būtų tolygiau paskirstytos narystės 
tinkle sąnaudos ir nauda; siūlo Komisijai apibrėžti ir visiems suinteresuotiems subjektams 
išplatinti visų sutartų daugiašalių tarpbankinių mokesčių apskaičiavimo metodiką siekiant 
užtikrinti tikrai vienodas sąlygas ir visų konkurencijos taisyklių laikymąsi.

*

*   *

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendro pobūdžio aspektai

Reikia pagirti Komisiją už tai, kad savo sektoriaus tyrime ji visą dėmesį sutelkė į tokio 
sektoriaus kaip mažmeninė bankininkystė veiksmingumo lygį ir veikimą. Šis sektorius yra 
ypač jautrus, nes pagrindiniai jo klientai yra šeimos ir mažosios ir vidutinės įmonės ir todėl, 
kad jis tebėra svarbiausias bankininkystės sektoriaus subsektorius, kurio bendrosios pajamos 
sudaro daugiau kaip 50 proc. visų ES bendrųjų pajamų.

Komisijos tyrimą galima būtų kritikuoti už tam tikrą metodiką, pagal kurią ji lygina įvairias 
rinkos realijas ir nacionalines sistemas, tačiau jame pateiktas labai tikslus ir tikrovę 
atspindintis vaizdas – aprašoma, kaip ši rinka veikia, kokie pagrindiniai jos trūkumai ir kaip 
juos ištaisyti pasitelkiant konkurencijos taisykles.

Sektoriaus tyrime nurodyti kai kurie probleminiai klausimai, kuriems šio pranešimo projekto 
pranešėjas visiškai pritaria, susiję su konkurencija mokėjimo sistemų sektoriuje, ypač 
atsiskaitymų kortelėmis srityje, su kreditų registrais ir svarbiausia – su bankų kainodara ir 
politika. Kalbant apie kooperatyvų ir taupomųjų bankų veiklą, Komisija nepakankamai 
įvertina kai kurias tipines tokių bankų savybes, pvz., jų aktyvumą srityse, kurios laikomos 
atokiomis, jų įsišaknijimo teritorijoje mastą ir jų socialinį vaidmenį. Reikia pasakyti, kad 
pastarosios savybės ypač svarbios ir paslaugų veiksmingumo požiūriu.

Sektoriaus tyrimo išvados aiškiai rodo poreikį sukurti aplinką, kurioje būtų didesnė paslaugų 
teikėjų, ypač tų, kurie veiklą vykdo mažmeninėje rinkoje, konkurencija; tik pasiekus šį tikslą 
Europos vartotojai galės gauti visą vidaus rinkos naudą.

Pranešėjas įsitikinęs, kad bankininkystės sektoriui nepakanka vien tik savireguliavimo 
priemonių, kad būtų padidintas mažmeninių paslaugų veiksmingumas. Todėl ir reikėtų 
inicijuoti Europos teisės aktų leidybą, kad būtų užtikrintas rinkos veiksmingumas ir 
vartotojams būtų parduodami pigesni produktai. Todėl Komisija turėtų imtis atitinkamų 
priemonių – užtikrinti konkurencijos teisės vykdymą ir imtis politikos iniciatyvų.

1. Bankų paslaugos

Bankų paslaugos yra ypatingas atvejis, nes dėl bankų ir jų klientų tarpusavio pasitikinėjimu 
pagrįstų santykių vartotojai gali būti mažiau linkę siekti, kad suveiktų konkurencijos 
mechanizmai; dėl tokių santykių didėja ir bendrovių galia rinkoje ir dėl to kai kuriais atvejais 
didėja kainos. Problema ta, kad bankai, pasinaudodami tokia padėtimi, gali imtis komercinių 
priemonių, dėl kurių jų klientams pasidarytų brangu nutraukti su jais santykius arba kurios 
trukdytų klientui suprasti ir palyginti rinkoje siūlomų paslaugų savybes ir kainas.
Tai, kad šioje rinkoje yra daugybė einamųjų sąskaitų turėtojų, kurie turi mažai informacijos 
arba visai jos neturi, kai kuriose šalyse leido bankų sektoriui pasinaudoti šia informacijos 
asimetrija.
Todėl akivaizdu, kad svarbu Europos lygmeniu aktyviau imtis finansinio raštingumo didinimo 
iniciatyvų. Dėl finansinio raštingumo didinimo programų ir didesnio skaidrumo gali padidėti 
paklausos judumas ir dėl to pasikeisti esama pasiūlos ir paklausos pusiausvyra, kuri yra 
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būdinga bankų paslaugų rinkai. Šiuo klausimu pranešėjas pritaria Komisijos veiksmams 
finansinio švietimo srityje, kuriuos Komisija aprašo 2007 m. gruodžio 18 d. Komunikate 
COM (2007)0808.

Svarbu, kad paslaugų teikėją norintys pakeisti vartotojai nebūtų stabdomi ir jiems nebūtų 
trukdoma tai padaryti. Rinka, kurioje vartotojai yra informuoti ir judūs, reiškia, kad finansų 
įstaigos, siekdamos juos pritraukti ir išlaikyti, turi konkuruoti.

1a. „Pririšimo“ politika 

Dažnai pasirodo, kad tai, jog bankai einamąsias sąskaitas naudoja kaip strateginę priemonę 
daugeliu kitų paslaugų pagrįstiems santykiams užmegzti su sąskaitos turėtojais, neprisideda 
prie judumo.
Kadangi su einamąja sąskaita susiejama daug kitų paslaugų, einamoji sąskaita tik teoriškai 
gali būti uždaroma iš karto arba per kelias dienas, o praktiškai tai yra dažnai sudėtinga ir labai 
ilga procedūra. Kai kuriose ES šalyse bankai reikalauja, kad klientas, uždarydamas einamąją 
sąskaitą, nutrauktų tiesioginius debetinius mokėjimus už komunalines paslaugas ir grąžintų 
bankomatų ir kreditines korteles. Dėl to sąskaitų turėtojai gali patirti daug sunkumų ir 
nuspręsti nekeisti banko. Todėl būtų naudinga, jei keičiant banką būtų numatytas bent 
pereinamasis laikotarpis, per kurį nebūtų du kartus patiriamos tos pačios išlaidos arba 
sąskaitos turėtojas iš viso neliktų be banko paslaugų; šis laikotarpis turėtų būti toks, kokio 
reikia pervedimui atlikti.
Todėl turime užtikrinti, kad einamosios sąskaitos perkėlimo iš vieno banko į kitą sąnaudos 
(ekonominės, laiko ir administracinės) būtų panaikintos arba bent jau minimaliai sumažintos, 
panaikinant visas nebūtinas sutartines arba de facto sąsajas tarp einamosios sąskaitos ir kitų 
paslaugų, pvz., paskolų, taupomųjų sąskaitų, vertybinių popierių ir draudimo polisų.

Kitaip tariant, reikia sukurti mechanizmus, kurie einamąsias sąskaitas padarytų kilnojamas.

1b. Vartotojų informavimas 

Pranešėjas įsitikinęs, kad, norint padidinti mažmeninės bankininkystės sektoriaus 
veiksmingumą, reikia didinti vartotojų gebėjimą priimti jų finansines galimybes atitinkančius 
sprendimus. Tam reikia įvairių priemonių:

– laiku pateikti aiškią ir pakankamą informaciją;

– teikti kokybiškas konsultacijas;

ir svarbiausia

– sudaryti vienodas panašių produktų konkurencijos sąlygas.

Informuoti vartotojai turi galėti savarankiškai, be finansinių paslaugų teikėjo pagalbos, 
pasirinkti geriausiai jų reikalavimus atitinkančius produktus.
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Nors informacijos teikimas yra būtina sąlyga, vien to nepakanka konkurencijos pusiausvyrai 
užtikrinti; labai svarbu informacijos kokybė ir ar vartotojai gali ja pasinaudoti. Jei vartotojui 
teikiama informacija yra nepakankamai gera ir jei informacijos paieška kainuoja daugiau nei 
laukiama šios informacijos nauda, vartotojai nebus suinteresuoti nieko analizuoti. Komisijos 
ir daugelio nacionalinių priežiūros institucijų atlikti tyrimai parodė, kad informaciniuose 
leidiniuose dažnai neišdėstomos bankų pervedimų, bankomatų paslaugų, pinigų išgryninimo 
kituose bankuose ir t. t. sąlygos. Todėl nėra ir išsamaus dokumento, kuriame būtų išvardytos 
su einamosios sąskaitos tvarkymu susijusių dažniausių paslaugų kainos. Dėl to einamųjų 
sąskaitų turėtojams kasmet reikia teikti glaustą informaciją apie faktiškai patirtas tokios 
sąskaitos turėjimo išlaidas ir apie tai, kaip jos pasikeitė palyginti su praėjusiais metais.
Galbūt tai galima būtų padaryti vienodai visoje Europoje, kad būtų galima palyginti visų ES 
bankų taikomas ekonomines sąlygas, nes tai būtų naudinga vartotojams renkantis produktus.
Būtų naudinga ir sukurti informacijos šaltinius – internetines paieškos sistemas, kurios būtų 
nepriklausomos nuo bankų sistemos ir kurios leistų lengviau palyginti įvairių Europos bankų 
siūlomų paslaugų kainas. 

2. Mokėjimo sistemos 

Komisijos atliktame sektoriaus tyrime nurodyta nemažai rimtų konkurencijos Europos 
mokėjimo kortelių rinkoje problemų.
Pranešėjas mano, kad daugelis tyrime nurodytų sunkumų išnyks sukūrus BMEE (Bendrą 
mokėjimų eurais erdvę) ir pradėjus taikyti direktyvą dėl mokėjimo paslaugų. Šis sektorius 
ypač svarbus. Vien tik 2005 m. ES atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis už pirkinius iš viso 
sudarė per 1 350 milijardų eurų. 
Kalbant apie mokėjimo kortelių tinklus, BMEE suteikia galimybių panaikinti daugelį tyrime 
nurodytų trūkumų, pvz., susijusių su bankų pervedimų kaina ar pinigų pervedimo trukme. 
Sukūrus BMEE mokėjimo kortelių rinkoje vartotojams turėtų padidėti paslaugų teikėjo 
pasirinkimo galimybės; taip sustiprėtų konkurencija šioje Europos rinkoje, kurioje yra didelė 
koncentracija.

2a. Daugiašaliai tarpbankiniai mokesčiai

Kitas kausimas – daugiašaliai tarpbankiniai mokesčiai (DTM).
Pranešėjas tikisi, kad Komisija parengs kokias nors rinkos gaires, kuriomis būtų 
vadovaujamasi sudarant tokius susitarimus, kad juos būtų galima laikyti neribojamaisiais. 
Būtų naudinga, jei antimonopolinės valdžios institucijos pradėtų konsultacijas, panašias į tas, 
kurios šiuo metu įprastos visoms Europos reguliavimo procedūroms, kad Sąjungoje būtų 
nustatyta ir galiausiai visoje Europoje būtų taikoma vienoda DTM apskaičiavimo metodika, 
kuri ligi šiol skirtingomis aplinkybėmis kartais taikoma skirtingai. Kai tokia skaičiavimo 
metodika bus parengta, ji turėtų būti vienodai taikoma visose mokėjimo grandyse –
nacionalinėse, europinėse ar tarptautinėse. Kitas variantas, t. y. lygiavertė priemonė, – kad 
kiekviena grandis turėtų savo DTM, kurių dydis priklausytų nuo grandies veiksmingumo. Tai 
užtikrintų konkurenciją tarp pačių grandžių ir padėtų pagrindą veiksmingiausios grandies 
sėkmei.

3. Kreditų registrai 
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Galiausiai pranešėjas sutinka su Komisija, kuriai nerimą kelia prieiga prie kredito registrų tais 
atvejais, kai šie registrai tvarkomi ne pagal konkurencijos taisykles. Visoje Europoje turi būti 
vadovaujamasi nediskriminacinės abipusės prieigos prie kredito registrų principu.


