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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie konkurencji: badanie sektorowe w sprawie bankowości detalicznej
(2007/2201(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie badania sektorowego na podstawie art. 17 
rozporządzenia 1/2003 w sprawie bankowości detalicznej (COM(2007)0033),

– uwzględniając pierwsze sprawozdanie okresowe z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie kart 
płatniczych i drugie sprawozdanie okresowe z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie rachunków 
bieżących i usług pokrewnych,

– uwzględniając zieloną księgę w sprawie detalicznych usług finansowych na jednolitym 
rynku (COM(2007)0226),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Jednolity rynek Europy XXI wieku” 
(COM(2007)0724),

– uwzględniając ostatnią decyzję w sprawie wielostronnych opłat interchange pobieranych 
przez Mastercard w EOG,

– uwzględniając dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje 
kredytowe (wersja przeredagowana)1 i 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych 
i instytucji kredytowych (wersja przeredagowana)2,

– uwzględniając dyrektywę 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego3,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt 
konsumencki zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/WE,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie białej księgi na temat 
polityki w dziedzinie usług finansowych na lata 2005-20104,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie większej konsolidacji 
usług finansowych5,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0000/2008),
                                               
1 Dz.U. L 177 z 30.6.2006, str. 1.
2 Dz.U. L 177 z 30.6.2006, str. 201.
3 Dz.U. L 319 z 5.12.2007, str. 1.
4 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0338.
5 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0294.
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A. mając na uwadze, że dobrze funkcjonujący zintegrowany rynek finansowy stanowi 
warunek niezbędny do realizacji celów agendy lizbońskiej w celu zapewnienia UE 
najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej, opartej na wiedzy gospodarki na świecie, 
zapewniającej możliwość trwałego wzrostu gospodarczego oraz większej liczby 
lepszych miejsc pracy,

B. mając na uwadze, że do celów realizacji planu działań w zakresie usług finansowych 
(FSAP) oraz zapewnienia konsumentom i przedsiębiorstwom handlu detalicznego 
możliwości czerpania pełnych korzyści niezbędna jest poprawa detalicznych usług 
finansowych,

C. biorąc pod uwagę znaczenie sektora bankowości detalicznej dla gospodarki UE pod 
względem wzrostu i zatrudnienia, a także jego znaczenie dla konsumentów i MŚP,

D. biorąc pod uwagę brak harmonizacji polityki ochrony konsumentów w UE i naturalną 
złożoność produktów finansowych,

E. biorąc pod uwagę znaczenie polityki konkurencji UE dla wprowadzenia rynku 
wewnętrznego i dobrego funkcjonowania rzeczywiście równych reguł gry dla 
wszystkich podmiotów,

F. biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia równowagi pomiędzy wysokim stopniem 
ochrony konsumentów i właściwym funkcjonowaniem jednolitego rynku,

Kwestie ogólne

1. wspiera zintegrowane podejście Komisji obejmujące wspieranie polityk rynku 
wewnętrznego i dobrze ukierunkowane badania sektorowe; niemniej jednak wyraża 
ubolewanie z powodu terminu tego badania sektorowego i zachęca Komisję do 
kontynuacji swoich prac, kiedy tylko dyrektywa w sprawie adekwatności kapitałowej, 
jednolity obszar płatności w euro (SEPA), dyrektywy w sprawie usług finansowych 
i dyrektywa w sprawie kredytu konsumenckiego przyniosą skutki w praktyce;

2. wyraża ubolewanie, że badanie Komisji nie bierze dostatecznie pod uwagę 
szczególnego charakteru ściśle regulowanego sektora bankowego i znaczenia kultury, 
zwyczajów i języków w wyborze przez konsumentów produktów finansowych;

3. przypomina, że polityka konkurencji stanowi skuteczny instrument tworzenia rynku 
wewnętrznego, ale dążenie do większej konkurencji nie powinno prowadzić do 
gorszego zarządzania ryzykiem w sektorze bankowym i zagrażać stabilności 
szczególnie ważnego i strategicznego sektora gospodarki światowej; podkreśla, że 
zaufanie konsumentów jest niezbędne do dalszego rozwoju usług finansowych;

Mobilność klientów

4. zwraca się do Komisji o podjęcie działań na rzecz ułatwienia mobilności klientów, aby 
mieli oni możliwość zmiany operatorów, tym samym wzmacniając zdrową konkurencję 
pomiędzy operatorami; oczekuje zapewnienia ciągłości obsługi nawet po zamknięciu 
rachunku bieżącego lub zmianie usługodawcy i w celu uniknięcia nakładania się 
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jakichkolwiek usług;

5. zaleca niskie koszty lub brak kosztów za zamknięcie rachunku w celu wspierania 
mobilności i konkurencji; zwraca się do Komisji o określenie najlepszej praktyki 
w sprawie szybkich i skutecznych procedur zmiany rachunków, biorąc pod uwagę 
zarówno okres realizacji procedury, jak i związane z nią koszty; uważa, że zmiana 
rachunków bieżących nie powinna wyrządzać klientom jakiejkolwiek szkody; 
sprzeciwia się wszelkim niepotrzebnym powiązaniom umownym utrudniającym 
mobilność klientów;

Informacje i przejrzystość

6. uważa, że informacje dostarczane konsumentom mają istotne znaczenie, ale same w 
sobie nie wystarczą, aby zapewnić konkurencję pomiędzy bankami; zwraca się 
o udzielenie informacji, które są lepszej jakości i bardziej czytelne; uważa, że obecnie 
konsumenci mają trudności i ponoszą znaczne koszty, aby je uzyskać;

7. zwraca się do Komisji o podjęcie działań mających na celu egzekwowanie obowiązków 
banków w zakresie przedkładania konsumentom przez otwarciem rachunku jednolitego 
dokumentu zawierającego krótki opis wszystkich kosztów, w tym kosztów zamknięcia
rachunku;

8. zaleca stworzenie jednolitego prospektu europejskiego, umożliwiającego 
usługodawcom opisywanie swoich podstawowych produktów oraz związanych z nimi 
kosztów i warunków w celu umożliwienia ich łatwego i przejrzystego porównania, na 
co nie pozwalają obecnie produkty powiązane; zaleca ustanowienie zarówno 
niezależnego europejskiego kontrolera w celu zagwarantowania jakości dostarczanych 
informacji, jak i ogólnoeuropejskiego systemu umożliwiającego łatwe i darmowe 
porównanie usług transgranicznych;

Kredyty – rejestry i pośrednicy

9. podkreśla znaczenie wiarygodnych danych dla banków udzielających kredytów, 
dostępnych na zasadzie rzetelności i przejrzystości; niemniej jednak kładzie nacisk na 
konieczność ochrony danych osobowych konsumentów; zwraca się do Komisji 
o przedłożenie wniosków dotyczących interoperacyjności rejestrów danych, 
jednocześnie przestrzegając praw konsumentów do prywatności, dostępu 
i sprostowania;

10. wzywa Komisję do intensyfikacji swoich działań odnośnie do pośredników 
kredytowych w celu zapewnienia ochrony konsumentów i unikania niewłaściwych 
praktyk sprzedaży, które są szczególnie szkodliwe dla bardziej narażonych na nie 
społeczności;

11. zwraca się do Komisji o wyraźne określenie oraz harmonizację praw i obowiązków 
pośredników, ponieważ często pojawiają się problemy w związku ze sprzedażą, 
zarządzaniem i wykonywaniem umów dotyczących usług finansowych; zwraca się do 
Komisji o wyraźne rozróżnienie pomiędzy informacjami, które muszą być przejrzyste, 
zwięzłe, czytelne i darmowe, a świadczeniem usług doradczych;
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Współpraca pomiędzy bankami

12. uważa, że zdecentralizowane sieci bankowe, takie jak banki oszczędnościowe 
i spółdzielcze gwarantują dalsze istnienie rynków finansowych nawet na mniejszych 
i peryferyjnych rynkach; podkreśla, że pluralistyczne rynki bankowe i różnorodność 
usługodawców wzmacniają konkurencję na całym rynku bankowym UE, zapewniając 
finansowanie gospodarki lokalnej i ułatwianie dostępu do usług finansowych wszystkim 
klientom;

Systemy płatności

13. jest przekonany, że SEPA i dyrektywa w sprawie usług płatniczych powinny rozwiązać 
problem fragmentacji i braku konkurencji, ujawniony w wyniku sektorowego badania 
infrastruktur płatniczych; przypomina, że pierwszy etap wprowadzania SEPA został 
rozpoczęty dnia 28 stycznia 2008 r. i wymaga zintegrowanych platform 
rozrachunkowo-rozliczeniowych, funkcjonujących na podstawie tych samych zasad 
i norm technicznych; podkreśla, że kryteria dostępu do SEPA są właściwe i otwarte; 
przypomina także, że zgodnie z dyrektywą w sprawie usług finansowych nie powinny 
istnieć jakiekolwiek formy dyskryminacji w dostępie do systemów płatności innych niż 
te, które są niezbędne do zabezpieczenia się przed ryzykiem oraz do ochrony stabilności 
finansowej i operacyjnej;

14. zwraca uwagę, że Komisja wielokrotnie uznawała wielostronne opłaty interchange za 
antykonkurencyjne i konsekwentnie domagała się, aby przedsiębiorstwa odnośnego 
sektora zniosły je; uważa, że Komisja powinna dać zainteresowanym stronom jasno 
określone wskazówki, wytyczne i wymogi przejrzystości, które umożliwiłyby 
przedsiębiorstwom odnośnego sektora zapewnienie rzetelnej i przejrzystej metody 
obliczeniowej, zgodnej z prawem ochrony konkurencji WE;

15. jest zdania, że istnieje silna potrzeba lepszego wyjaśnienia metodologii i zasad 
zarządzania wielostronnymi opłatami interchange z tytułu pobrania środków z automatu 
bankowego lub dokonania płatności bez użycia karty; przypomina, że system 
bezpośredniego obciążania rachunków SEPA i system przelewów bankowych SEPA 
stanowią sieci dwustronne, dające korzyści ekonomiczne ze względu na skutki 
funkcjonowania tych sieci; zwraca się do Komisji o zapewnienie mechanizmu 
równoważącego w celu bardziej równomiernego rozłożenia kosztów i korzyści 
uczestnictwa w tych sieciach; proponuje, aby Komisja określiła i podała do wiadomości 
wszystkim zainteresowanym stronom metodologię, którą należy stosować do obliczania 
wysokości wielostronnych opłat interchange w celu zapewnienia rzeczywiście równych 
reguł gry i egzekwowania wszystkich reguł konkurencji;

*

*   *

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Kwestie ogólne

Należy przyjąć z zadowoleniem, że w swoim badaniu sektorowym Komisja skoncentrowała 
uwagę na poziomie efektywności i funkcjonowaniu takiego sektora, jak sektor bankowości 
detalicznej, który jest szczególnie wrażliwy, ponieważ przedsiębiorstwa tego sektora 
świadczą usługi rodzinom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, a także ponieważ nadal 
jest to najważniejszy podsektor bankowy, którego udział w łącznej działalności UE pod 
względem dochodów brutto wynosi ponad 50%.

Badanie Komisji może budzić wątpliwości, co do niektórych metod zastosowanych do celów 
porównania rzeczywistej sytuacji na poszczególnych rynkach i poszczególnych systemów 
krajowych, niemniej jednak badanie to daje bardzo dokładny i rzeczywisty obraz, wyjaśniając
funkcjonowanie rynku, zwracając uwagę na jego podstawowe wady i rozważając, jak je 
usunąć za pomocą reguł konkurencji.

W omawianym badaniu sektorowym zwrócono uwagę na pewne zagrożenia, które w pełni 
podziela sprawozdawca, w odniesieniu do konkurencji w sektorze systemów płatności, 
szczególnie systemów płatności kartą, do rejestrów kredytów i przede wszystkim, do ustalania 
cen i polityki przez operatorów bankowych. W odniesieniu do działalności banków 
spółdzielczych i oszczędnościowych, Komisja nie docenia niektórych cech tych banków, 
takich jak ich obecność na obszarach uważanych za peryferyjne, stopień do jakiego są one 
zakorzenione na danym terytorium i ich rola społeczna. Należy podkreślić, że te ostatnie z 
ww. cech są szczególnie istotne również ze względu na efektywność usług.

Wnioski badania sektorowego wyraźnie wskazują konieczność stworzenia środowiska 
większej konkurencji pomiędzy usługodawcami, szczególnie tymi, którzy działają na rynku 
detalicznym, a ponadto na fakt, że poprzez osiągnięcie tych celów konsumenci europejscy 
będą mogli w pełni korzystać z rynku wewnętrznego.

Sprawozdawca uważa, że proste środki samoregulacji sektora bankowego stanowią 
nieodpowiedni instrument poprawy efektywności usług detalicznych. Dlatego wskazanym 
byłoby podjęcie europejskiej inicjatywy legislacyjnej w celu zapewnienia efektywności 
rynkowej i zapewnienia konsumentom lepszych ofert. Komisja powinna zatem przyjąć 
odpowiednie środki, zarówno poprzez egzekwowanie prawa ochrony konkurencji, jak 
i poprzez podejmowanie inicjatyw politycznych.

1. – Usługi bankowe

Usługi bankowe stanowią szczególny przypadek, ponieważ wzajemne zaufanie pomiędzy 
bankami i klientami może osłabić dążenie konsumentów do uruchomienia mechanizmów 
konkurencji; wzmacnia to także pozycję rynkową odnośnych przedsiębiorstw, co 
w niektórych przypadkach oznacza wyższe ceny. Problemem polega na tym, że 
wykorzystując tę pozycję, banki mogą stosować środki handlowe narażające klienta 
pragnącego zakończyć związek z danym bankiem na znaczne koszty lub ograniczające 
możliwość zrozumienia i porównania przez klienta cech i cen usług oferowanych na rynku.
Fakt, że na tym samym rynku występuje duża liczba posiadaczy rachunków bieżących, 
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posiadających niewielkie lub nieposaidających żadnych informacji, wydaje się umożliwiać 
sektorowi bankowemu, w niektórych państwach wykorzystywanie tej asymetrii 
informacyjnej.
Dlatego też istotnym jest podjęcie działań na szczeblu europejskim w celu zintensyfikowania 
inicjatyw dotyczących edukacji finansowej. To również poprzez programy finansowej 
i większą przejrzystość podaż może stać się bardziej mobilna, tym samym zmieniając obecną
równowagę pomiędzy podażą i popytem, która jest typową cechą rynku usług bankowych. 
Sprawozdawca wspiera w tej kwestii działania podejmowane przez Komisję w zakresie 
edukacji finansowej poprzez publikację komunikatu COM (2007) 0808 z dnia 18 grudnia 
2007 r.

Istotnym jest, aby konsumenci pragnący zmienić dostawcę nie byli w jakikolwiek sposób 
zniechęcani lub powstrzymywani od podejmowana odpowiednich kroków. Rynek, na którym 
konsumenci są informowani i są mobilni oznacza, że przedsiębiorstwa finansowe muszą 
konkurować w celu ich przyciągnięcia i zatrzymania.

1(a) – Polityka polegająca na wprowadzaniu powiązań

Wykorzystywanie przez banki rachunków bieżących jako strategicznego narzędzia 
budowania związku z posiadaczem rachunku, opierającego się na szeregu innych usług, 
często okazuje się praktyką niesprzyjającą mobilności.
Kiedy z rachunkiem bieżącym związanych jest wiele innych usług, jego natychmiastowe 
zamknięcie lub zamknięcie w kilka dni możliwe jest jedynie w teorii, ponieważ w praktyce 
działania takie związane są z procedurą, która niekiedy jest złożona i długotrwała. 
W niektórych państwach UE gdy klient zamyka rachunek rozliczeniowy, banki wymagają 
odwołania poleceń zapłaty rachunków za media oraz zwrotu kart bankomatowych 
i kredytowych. Może to powodować wiele trudności dla posiadaczy rachunków, zniechęcając 
ich do zmiany banku. Zatem pomocnym byłoby przy zmianie banków, jeżeli zostałaby 
zapewniona możliwość zastosowania okresu przejściowego, z którym nie wiązałoby się 
nakładanie jakichkolwiek kosztów, lub okresów, w których posiadacz rachunku byłby 
pozbawiony obsługi bankowej, przez okres tak długi jak tylko byłoby to niezbędne do 
zakończenia procesu przeniesienia rachunku.
Należy zatem zapewnić wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie do minimum kosztów
(ekonomicznych, przejściowych i administracyjnych) przenoszenia rachunków bieżących z 
jednego banku do drugiego poprzez usunięcie wszystkich bezzasadnych umownych lub 
rzeczywistych powiązań pomiędzy rachunkami bieżącymi i innymi usługami, takimi jak 
kredyty, rachunki oszczędnościowe, papiery wartościowe i polisy ubezpieczeniowe.

Innymi słowy, należy opracować mechanizmy, które umożliwią przenoszenie rachunków
bieżących.

1(b) – Informacje dla konsumentów

Sprawozdawca przekonany jest, że poprawa efektywności sektora usług bankowości 
detalicznej wymaga zwiększenia zdolności konsumentów do podejmowania decyzji 
odpowiadających ich sytuacji finansowej. Wymaga to podjęcia działań na kilku poziomach:

– terminowego dostarczania przejrzystych i odpowiednich informacji;
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– doradztwa wysokiej jakości;

i przede wszystkim

– równych warunków konkurencji pomiędzy produktami o podobnych cechach.

Konsumenci, którzy są informowani mają większą możliwość wyboru ofert najlepiej 
odpowiadających ich potrzebom, niezależnie od podmiotu świadczącego usługi finansowe.

Pomimo iż samo rozpowszechnianie informacji może stanowić warunek wstępny, to nie 
wystarczy to jednak do osiągnięcia równowagi konkurencyjnej; istotna jest jakość takich 
informacji, a także możliwości ich praktycznego wykorzystania przez konsumentów. Jeżeli 
informacje dostarczane konsumentowi nie są odpowiednie, a koszty znalezienia informacji są 
większe niż oczekiwane korzyści z posiadania takich informacji, konsumenci nie będą 
zachęcani do przeprowadzania jakichkolwiek poszukiwań. Analizy dokonane przez Komisję i 
przez wiele krajowych organów nadzorczych wykazały, że wiele materiałów informacyjnych 
nie określa zasad regulujących przelewy bankowe, korzystanie z bankomatów, wysokość 
opłat za pobieranie gotówki z banków innych niż własny bank itp. Nie istnieje zatem 
dokument zbiorczy, określający wysokość zwykłych opłat za usługi świadczone zwykle w 
związku z prowadzeniem rachunku bieżącego. Dlatego też posiadaczom rachunków 
bieżących co roku powinny być przekazywane zwięzłe informacje określające rzeczywiste 
wydatki, które ponieśli w związku z prowadzeniem swoich rachunków, oraz wskazujące na 
ile wydatki te różnią się od tego rodzaju wydatków z roku ubiegłego.
Byłoby to prawdopodobnie możliwe do realizacji w sposób ujednolicony na szczeblu 
europejskim, tak aby warunki ekonomiczne stosowane przez banki rzeczywiście były 
porównywalne na całym terytorium UE, z wynikającą z tego korzyścią dla konsumentów pod 
względem wyboru.
Ponadto należałoby opracować niezależne od systemu bankowego źródła informacji –
rzeczywiste systemy wyszukiwawcze – które ułatwiałyby porównywanie kosztów usług 
oferowanych przez poszczególne banki w Europie.

2 – Systemy płatności

W przeprowadzonym przez Komisję badaniu sektorowym zidentyfikowano kilka problemów 
dotyczących konkurencji na europejskim rynku kart płatniczych.
Sprawozdawca uważa, że wiele trudności zidentyfikowanych w trakcie tego badania zostanie 
usuniętych dzięki wprowadzeniu SEPA (jednolitego obszaru płatności w euro) oraz 
zastosowaniu dyrektywy w sprawie usług płatniczych. Jest to bardzo ważny sektor. Tylko 
w 2005 r., całkowita wartość zakupów dokonanych w UE za pomocą kart płatniczych 
przekroczyła 1 350 mld euro.
W odniesieniu do sieci kart płatniczych SEPA stwarza możliwość usunięcia wielu, 
zidentyfikowanych w trakcie badania problemów dotyczących efektywności, takich jak 
koszty przelewów bankowych lub terminy realizacji przekazów pieniężnych. W kwestii kart 
płatniczych SEPA powinien zapewnić konsumentom szerszy wybór usługodawców, tym 
samym wzmacniając konkurencję na tym wysoce skoncentrowanym europejskim rynku.

2(a) – Wielostronne opłaty interchange
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Wielostronne opłaty interchange (MIF) stanowią całkowicie odrębną kwestię.
Sprawozdawca ma nadzieję, że Komisja stworzy określone wytyczne, które rynek będzie 
mógł zastosować podczas opracowywania umów dotyczących opłat interchange, aby mogły
one zostać uznane za nieograniczające konkurencję. Wskazanym byłoby także, aby organy 
ochrony konkurencji rozpoczęły proces konsultacji podobny to tego, który jest obecnie 
zwyczajowym elementem wszystkich europejskich procedur normatywnych, tak aby 
metodologia obliczania wysokości MIF, stosowana dotychczas w różnych okolicznościach
i niekiedy na bardzo różne sposoby, mogła zostać określona przez Unię i ostatecznie stała się 
metodą jednolitą na szczeblu europejskim. Po określeniu tego typu metodologii
obliczeniowej, powinna ona być stosowana jednolicie w odniesieniu do wszystkich obiegów 
płatniczych, niezależnie od tego czy są to obiegi krajowe, paneuropejskie czy 
międzynarodowe. Podobnym rozwiązaniem, będącym równoważnym instrumentem, byłoby 
wprowadzenie dla każdego poszczególnego obiegu własnych MIF, których poziom ustalany 
byłby w odniesieniu do efektywności odnośnego obiegu. Stworzyłoby to konkurencję 
pomiędzy poszczególnym obiegami i utorowałoby najefektywniejszemu obiegowi drogę do 
powodzenia.

3 – Rejestry kredytowe

Sprawozdawca w pełni podziela także obawy Komisji w kwestii dostępu do rejestrów 
kredytowych w przypadkach, w których zasady zarządzania takimi rejestrami są sprzeczne 
z regułami konkurencji. Zasada niedyskryminacyjnego, wzajemnego dostępu do rejestrów 
kredytowych stanowi zasadę, która musi być przestrzegana w całej Europie.
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