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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o hospodárskej súťaži: vyšetrovanie v odvetví retailového bankovníctva
(2007/2201(INI))

Európsky parlament,

 so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Vyšetrovanie v odvetví retailového 
bankovníctva podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1/2003 (KOM(2007)0033),

 so zreteľom na priebežnú správu 1 o platobných kartách z 12. apríla 2006 a priebežnú 
správu 2 o bežných účtoch a súvisiacich službách zo 17. júla 2006,

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

 so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Jednotný trh pre Európu 21. storočia 
(KOM(2007)0724),

 so zreteľom na nedávne rozhodnutie o mnohostranných výmenných poplatkoch 
spoločnosti MasterCard v rámci EHP,

 so zreteľom na smernicu 2006/48/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 14. júna 2006 
o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie)1 a smernicu 
2006/49/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti 
investičných spoločností a úverových inštitúcií (prepracované znenie)2,

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 
2007 o platobných službách na vnútornom trhu3,

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady o zmluvách o spotrebiteľskom 
úvere, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/ES,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júla 2007 o Bielej knihe o politike finančných 
služieb na roky 2005 – 20104,

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

 so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

                                               
1  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.
2  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201.
3  Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1.
4 Prijaté texty, P6_TA(2007)0338.
5 Prijaté texty, P6_TA(2006)0294.
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– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0000/2008),

A. keďže dobre fungujúci jednotný finančný trh je nevyhnutným predpokladom na 
dosiahnutie cieľov v rámci lisabonskej agendy s cieľom zabezpečiť, aby EÚ mala 
najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu znalostnú ekonomiku na svete schopnú 
zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rast a zvyšovať počet a kvalitu pracovných 
miest,

B. keďže preto, aby sa dokončil akčný plán pre finančné služby a aby ho mohli 
spotrebitelia a maloobchodníci v plnej miere využiť, treba zlepšiť retailové finančné 
služby,

C. vzhľadom na význam odvetvia retailového bankovníctva pre hospodárstvo EÚ, pokiaľ 
ide o rast a zamestnanosť, a jeho význam pre spotrebiteľov a MSP,

D. vzhľadom na nedostatok harmonizácie v oblasti spotrebiteľskej politiky v EÚ 
a vnútornej zložitosti finančných produktov,

E. vzhľadom na význam politiky hospodárskej súťaže EÚ pre dobudovanie vnútorného 
trhu a dobré fungovanie skutočne rovnakých podmienok pre všetky subjekty,

F. vzhľadom na potrebu vyváženosti vysokého stupňa ochrany spotrebiteľa s riadnym 
fungovaním vnútorného trhu,

Všeobecný kontext

1. podporuje integrovaný prístup Komisie pozostávajúci z podpory politiky vnútorného 
trhu s dobre cieleným vyšetrovaním v odvetví; ľutuje však načasovanie tohto 
vyšetrovania v odvetví a povzbudzuje Komisiu, aby pokračovala vo svojej činnosti, 
kým sa v praxi prejavia účinky smernice o kapitálovej primeranosti, Jednotnej európskej 
platobnej oblasti (SEPA), smerníc o platobných službách a smernice o spotrebiteľskom 
úvere;

2. ľutuje, že vyšetrovanie Komisie dostatočne neprihliada na osobitosti prísne 
regulovaného bankového sektora a na význam kultúry, zvykov a jazykov pri 
spotrebiteľovej voľbe finančného produktu;

3. pripomína, že politika hospodárskej súťaže je silným nástrojom na dobudovanie 
vnútorného trhu, ale že snaha o väčšiu konkurenciu by nemala viesť k oslabenému 
riadeniu rizika v bankovom sektore ani ohroziť stabilitu mimoriadne dôležitého 
a strategického sektora svetového hospodárstva; zdôrazňuje, že dôvera spotrebiteľa je 
pre ďalší rozvoj finančných služieb nevyhnutná;

Mobilita zákazníkov

4. žiada Komisiu, aby pracovala na uľahčení mobility zákazníkov, aby zákazníci mali 
možnosť zmeniť prevádzkovateľa, a tým na posilnení zdravej hospodárskej súťaže 
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medzi prevádzkovateľmi služieb; želá si, aby sa zabezpečila kontinuita služieb, a to aj 
v prípade uzavretia bežného účtu či výmeny poskytovateľov, a aby sa zabránilo 
akémukoľvek zdvojovaniu služieb;

5. odporúča nízke alebo žiadne náklady na uzavretie, aby sa podporila mobilita 
a hospodárska súťaž; žiada Komisiu, aby formulovala osvedčené postupy pre rýchle 
a účinné spôsoby zmeny účtov, berúc pri tom do úvahy čas trvania takejto zmeny aj 
náklady s ňou spojené; domnieva sa, že výmena bežných účtov by nemala zákazníkovi 
spôsobiť žiadnu škodu; je proti akýmkoľvek nepotrebným zmluvným väzbám, ktoré 
bránia mobilite zákazníkov;

Informovanosť a transparentnosť 

6. domnieva sa, že informovanosť spotrebiteľov je veľmi dôležitá, ale sama osebe nestačí 
na zabezpečenie hospodárskej súťaže medzi bankami; žiada informácie, ktoré sú vyššej 
kvality a čitateľnejšie; domnieva sa, že v súčasnosti je ich získavanie pre spotrebiteľov 
náročné a nákladné;

7. žiada Komisiu, aby pracovala na posilnení záväzkov pre banky, a tým spotrebiteľom, 
skôr ako si otvoria účet, poskytla jednotlivý dokument obsahujúci celkový rozpis 
všetkých nákladov vrátane nákladov na uzavretie;

8. odporúča vydať jednotný európsky prospekt, v ktorom by poskytovatelia opísali svoje 
základné produkty a výdavky a podmienky s nimi spojené, aby umožnili ľahké 
a prehľadné porovnanie, ktoré viazané produkty práve neposkytujú; odporúča ustanoviť 
nezávislého európskeho kontrolóra, aby sa zabezpečila kvalita poskytovaných 
informácií, a tiež celoeurópsky vyhľadávač umožňujúci ľahké a bezplatné 
medzinárodné porovnávanie;

Úvery – registre a sprostredkovatelia

9. zdôrazňuje význam spoľahlivých údajov pre banky pre poskytovanie úverov 
dostupných na spravodlivom a transparentnom základe; trvá však napriek tomu na 
potrebe ochrany osobných údajov spotrebiteľa; žiada Komisiu, aby predložila návrhy 
týkajúce sa interoperability registrov údajov rešpektujúce súkromný život spotrebiteľov 
a ich právo na prístup k vlastným osobným údajom a na ich opravu;

10. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoju činnosť súvisiacu so sprostredkovateľmi 
úverov, a tým zabezpečila ochranu spotrebiteľa a vyhla sa chybným postupom pri 
predaji, ktoré mimoriadne poškodzujú zraniteľnejšie skupiny obyvateľstva;

11. žiada Komisiu, aby spresnila a zharmonizovala práva a záväzky sprostredkovateľov, 
keďže pri predaji, administrácii a presadzovaní dohôd o finančných službách často 
vznikajú problémy; žiada Komisiu, aby jednoznačne rozlišovala informácie, ktoré 
musia byť jasné, stručné, čitateľné a bezplatné, od poskytovania poradenských služieb;
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Spolupráca medzi bankami

12. domnieva sa, že decentralizované bankové siete, ako napríklad sporiteľne a družstevné 
banky, sú zárukou kontinuity finančných trhov aj na menších a veľmi malých trhoch; 
zdôrazňuje, že zmiešané bankové trhy a rozmanitosť poskytovateľov zlepšujú 
hospodársku súťaž na celom bankovom trhu EÚ a zároveň zabezpečujú financovanie 
miestneho hospodárstva a uľahčujú všetkým zákazníkom prístup k finančným službám;

Platobné systémy

13. je presvedčený, že Jednotná európska platobná sieť (SEPA) a smernica o platobných 
službách by mali priniesť riešenia fragmentácie a nedostatku hospodárskej súťaže, ktoré 
odhalilo vyšetrovanie v odvetví týkajúce sa platobnej infraštruktúry; pripomína, že prvá 
etapa SEPA nadobudla účinnosť 28. januára 2008 a vyžaduje integrované platformy 
zúčtovania a vysporiadania fungujúce na základe tých istých pravidiel a technických 
noriem; zdôrazňuje, že kritériá prístupu pre SEPA sú spravodlivé a otvorené; rovnako 
pripomína, že smernica o platobných službách uvádza, že v oblasti prístupu 
k platobným systémom by nemalo dochádzať k diskriminácii, pokiaľ nejde 
o nevyhnutnú diskrimináciu smerujúcu k zabezpečeniu pred rizikami a ochrane 
finančnej a prevádzkovej stability;

14. berie na vedomie, že Komisia opakovane označila mnohostranné výmenné poplatky za 
poplatky narúšajúce hospodársku súťaž a v dôsledku toho žiadala odvetvie, aby ich 
zrušilo; domnieva sa, že Komisia by mala zainteresovaným subjektom poskytnúť jasné 
pokyny, usmernenia a požiadavky na transparentnosť, ktoré by mohli odvetviu umožniť 
zabezpečiť spravodlivý a transparentný spôsob výpočtu zlučiteľný s právnymi 
predpismi v oblasti hospodárskej súťaže ES;

15. verí, že je mimoriadne potrebné lepšie objasnenie, pokiaľ ide o metodiku a pravidlá pre 
správu mnohostranne dohodnutých výmenných poplatkov, v prípade poplatkov za 
používanie bankomatov a za platby iným spôsobom ako platobnou kartou; pripomína, 
že systém priameho inkasa SEPA a systém bankových prevodov SEPA sú dvojstranné 
siete vytvárajúce ekonomický prínos vďaka účinkom siete; žiada Komisiu, aby poskytla 
vyrovnávací mechanizmus, a tým rovnomernejšie rozdelila náklady a prínosy členstva 
v sieti; navrhuje Komisii, aby stanovila a oznámila všetkým zainteresovaným subjektom 
metodiku, ktorá sa má použiť na výpočet všetkých mnohostranne dohodnutých 
výmenných poplatkov, a tým zabezpečila skutočne rovnaké podmienky a presadenie 
všetkých pravidiel hospodárskej súťaže;

*

*   *

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecné úvahy

Treba uvítať, že Komisia v rámci vyšetrovania v odvetví sústredila svoju pozornosť na úroveň 
účinnosti a fungovania takého odvetvia, ako je retailové bankovníctvo, ktoré je odvetvím 
mimoriadne citlivým, pretože sa zameriava na rodiny a malé a stredné podniky a pretože je 
v súčasnosti stále najdôležitejším podsektorom bankovníctva, ktorý tvorí viac ako 50 % 
celkovej činnosti EÚ z hľadiska hrubých príjmov.

Vyšetrovanie Komisie môže byť kvôli niektorým metodickým možnostiam, ktoré sa v ňom 
zvolili pri porovnávaní rôznych realít trhu a národných systémov, problematické, ale vytvára 
veľmi presný a realistický obraz tým, že objasňuje, ako trh funguje, zaznamenáva jeho hlavné 
nedostatky a uvažuje, ako ich prostredníctvom pravidiel hospodárskej súťaže odstrániť.

Vyšetrovanie v odvetví venovalo pozornosť istým znepokojeniam, ktoré v plnej miere zdieľa 
spravodajca, v súvislosti s hospodárskou súťažou v odvetví platobných systémov, osobitne 
systémov platobných kariet, s úverovými registrami a predovšetkým so stanovovaním cien 
a politík bankami. Pokiaľ ide o činnosti sporiteľní a družstevných bánk, Komisia podceňuje 
niektoré z typických čŕt takýchto bánk, ako je napríklad ich prítomnosť v oblastiach, ktoré sa 
považujú za vzdialené, hĺbka ich zakorenenosti na danom území a ich sociálna úloha. Treba 
povedať, že posledne menované črty sú mimoriadne dôležité aj z hľadiska účinnosti služieb.

Zo záverov vyšetrovania v odvetví jasne vyplynula potreba vytvoriť medzi poskytovateľmi 
služieb konkurenčnejšie prostredie, a to najmä medzi tými, ktorí pôsobia na maloobchodných 
trhoch, a práve dosiahnutím tohto cieľa budú môcť európski spotrebitelia plne profitovať 
z vnútorného trhu.

Spravodajca verí, že jednoduché samoregulačné opatrenia pre bankovníctvo sú 
nedostatočným nástrojom na zvýšenie účinnosti retailových služieb. Z toho dôvodu by bola 
žiaduca zákonodarná iniciatíva na európskej úrovni, ktorá by zabezpečila účinnosť trhu 
a výhodnejšie kúpy pre spotrebiteľov. Komisia by preto mala prijať vhodné opatrenia, a to 
presadzovaním právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže, ako aj vyvíjaním 
politických iniciatív.

1 – Bankové služby

Bankové služby sú mimoriadnym prípadom, kedy vzťah dôvery medzi bankami a ich 
zákazníkmi môže oslabiť zákazníkovu motiváciu spustiť mechanizmy hospodárskej súťaže; 
zvyšuje tiež trhovú silu spoločností, čo má v niektorých prípadoch za následok vyššie ceny. 
Problémom je, že využívaním tohto postavenia môžu banky prijať obchodné opatrenia, ktoré 
spôsobujú, že ukončenie vzťahu klienta s bankou je pre klienta drahé, alebo ktoré nedovoľujú 
klientovi pochopiť a porovnať vlastnosti a ceny služieb ponúkaných na trhu.
Skutočnosť, že na tom istom trhu existuje mnoho vlastníkov bežných účtov, ktorí nemajú 
takmer žiadne alebo vôbec žiadne informácie, v niektorých krajinách, ako sa zdá, umožňovalo 
bankovníctvu túto informačnú asymetriu výhodne využívať.
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Z tohto dôvodu je nepochybne dôležité pracovať na európskej úrovni s cieľom zlepšiť 
iniciatívy týkajúce sa finančnej gramotnosti. Aj prostredníctvom schém finančnej gramotnosti 
a väčšej transparentnosti sa môže stať dopyt premenlivejším, čím sa zmení aktuálny pomer 
medzi ponukou a dopytom, ktorý je typickou črtou trhu bankových služieb. Pokiaľ ide o túto 
záležitosť, spravodajca podporuje opatrenia prijaté Komisiou prostredníctvom uverejnenia 
oznámenia o finančnom vzdelávaní KOM(2007)0808 z 18. decembra 2007.

Je dôležité, aby spotrebitelia, ktorí si želajú zmeniť dodávateľa, neboli od toho žiadnym 
spôsobom odrádzaní alebo sa im v tom akýmkoľvek spôsobom bránilo. Trh, na ktorom sú 
spotrebitelia informovaní a mobilní, znamená, že finančné inštitúcie musia súťažiť, aby si ich 
pritiahli a udržali.

1 a) – Politiky viazania

Využívanie bežných účtov bankami ako strategického nástroja na budovanie vzťahu 
s vlastníkom účtu, založeného na množstve ďalších služieb, často dokazuje, že je postupom, 
ktorý neprispieva k mobilite. 
Keď sa s bežným účtom spája množstvo ďalších služieb, takýto účet možno uzavrieť 
okamžite alebo v priebehu niekoľkých dní iba v teoretickej rovine, pretože v skutočnosti to 
má za následok proces, ktorý je nezriedka komplikovaný a veľmi zdĺhavý. V niektorých 
krajinách EÚ banky, keď klient uzavrie bežný účet, vyžadujú, aby sa zrušili platby priameho 
inkasa štandardných platieb a aby sa vrátili bankomatové karty a kreditné karty. Vlastníkovi 
bežného účtu to môže spôsobiť množstvo ťažkostí, ktoré ho odradia od zmeny banky. Z toho 
dôvodu by bolo pri výmene bánk prospešné, ak by sa mohlo prinajmenšom v prechodnej fáze 
zabezpečiť poskytovanie služieb, ktoré by nespôsobilo zdvojnásobenie nákladov, alebo dať 
k dispozícii obdobie, počas ktorého by vlastník účtu nebol bez bankových služieb, a to na 
obdobie nevyhnutné na dokončenie prechodu.
Musíme preto zaručiť, aby sa náklady (hospodárske, prechodné a administratívne) spojené 
so zmenou bežných účtov z jednej banky do druhej odstránili alebo aspoň znížili na 
najmenšiu možnú mieru, a to odstránením všetkých zbytočných zmluvných alebo de facto
väzieb medzi bežnými účtami a ďalšími službami, ako sú pôžičky, sporiace účty, cenné 
papiere či poistenie.

Inými slovami, potrebujeme rozvíjať mechanizmy, ktoré umožnia, aby boli bežné účty 
prenosné.

1 b) – Informácie pre spotrebiteľov

V záujme zvýšenia účinnosti odvetvia retailových bankových služieb je spravodajca 
presvedčený o potrebe zlepšiť schopnosť spotrebiteľa prijímať rozhodnutia, ktoré sú 
primerané jeho finančnej situácii. Vyžaduje si to opatrenia na rôznych úrovniach:

– včasné dodávanie jasných a zodpovedajúcich informácií;

– kvalitné poradenstvo;
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a predovšetkým

– rovnaké podmienky hospodárskej súťaže medzi produktmi s podobnými 
charakteristickými vlastnosťami.

Ak sú spotrebitelia informovaní, majú väčšiu možnosť zvoliť si čo možno najvýhodnejšiu 
zmluvu spĺňajúcu ich požiadavky, a to nezávisle od poskytovateľa finančných služieb.

Aj keď jednoduché šírenie informácií môže byť nevyhnutným predpokladom, nestačí na to, 
aby sa dosiahla rovnováha v hospodárskej súťaži. Podstatná je kvalita informácií a to, či ich 
spotrebitelia môžu využívať praktickým spôsobom. Ak informovanosť spotrebiteľa nebude 
dostatočná a ak náklady na vyhľadávanie informácií budú také vysoké, že budú presahovať 
očakávaný prínos z takýchto informácií, spotrebitelia nebudú motivovaní akékoľvek 
vyhľadávanie uskutočniť. Zo štúdií, ktoré vypracovala Komisia a viacero národných 
dozorných orgánov, vyplynulo, že mnoho informačných letákov nestanovuje podmienky 
upravujúce bankové prevody, používanie bankomatov, poplatky za vyberanie hotovosti z inej 
ako vlastnej banky atď. Neexistuje preto žiaden súhrnný dokument stanovujúci každodenné 
výdavkové položky súvisiace so službami, ktoré sa pri manipulácii s bežným účtom zvyčajne 
využívajú. Z tohto dôvodu treba vlastníkom bežných účtov poskytovať každoročne stručné 
informácie o skutočných výdavkoch, ktoré vznikli v súvislosti so správou účtu, a o tom, ako 
sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zmenili.
Takáto informačná činnosť by sa mohla uskutočniť štandardným spôsobom na európskej 
úrovni, aby hospodárske podmienky uplatňované bankami boli účinne porovnateľné v rámci 
celej EÚ, berúc pri tom do úvahy z toho vyplývajúci prínos pre spotrebiteľa z hľadiska voľby.
Bolo by tiež žiaduce vytvoriť zdroje informácií – skutočné vyhľadávače – ktoré by boli 
nezávislé od bankového systému a ktoré by uľahčovali porovnávanie nákladov na služby 
ponúkané rôznymi bankami v Európe.

2 – Platobné systémy

Vyšetrovanie Komisie v tomto odvetví poukázalo na viacero vážnych problémov súvisiacich 
s hospodárskou súťažou na európskom trhu platobných kariet.
Spravodajca sa domnieva, že množstvo ťažkostí, ktoré vyšetrovanie zistilo, sa odstráni 
zavedením Jednotnej európskej platobnej oblasti (SEPA) a uplatňovaním smernice 
o platobných službách. Toto je značne dôležitý sektor. Len v samotnom roku 2005 
predstavovala celková hodnota platieb vykonaných platobnou kartou v EÚ viac ako 1 350 
miliárd EUR.
Pokiaľ ide o siete platobných kariet, SEPA poskytuje potenciál na odstránenie neúčinnosti 
v mnohých oblastiach, na ktoré vyšetrovanie poukázalo, ako sú napríklad náklady na bankové 
prevody či časový rámec prevodu peňazí. Čo sa týka platobných kariet, SEPA by mala 
spotrebiteľom ponúknuť širší výber medzi poskytovateľmi služieb, a tým posilniť 
hospodársku súťaž na tomto vysoko koncentrovanom trhu v Európe.

2 a) – Mnohostranné výmenné poplatky 
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Úplne odlišnou záležitosťou sú mnohostranné výmenné poplatky.
Spravodajca dúfa, že Komisia vydá určité usmernenia, ktoré trh môže prijať, keď uzavrie 
takéto dohody, aby sa mohli považovať za neobmedzujúce hospodársku súťaž. Bolo by tiež 
žiaduce, aby orgány na ochranu hospodárskej súťaže začali proces konzultácií podobný tomu, 
ktorý je v súčasnosti bežný v prípade všetkých európskych regulačných postupov, aby 
Európska únia mohla jasne stanoviť metodiku výpočtu mnohostranných výmenných 
poplatkov, ktorá sa až dodnes uplatňovala za rozličných okolností a nezriedka veľmi 
odlišnými spôsobmi, a s konečnou platnosťou ju na európskej úrovni zjednotiť. Táto metodika 
výpočtu by sa ihneď po svojom stanovení mala uplatňovať jednotne vo všetkých platobných 
systémoch, či už sú vnútroštátne, celoeurópske alebo medzinárodné. Podobným riešením, ako 
rovnaký nástroj, by pre každý systém bolo mať svoje vlastné mnohostranné výmenné 
poplatky, výška ktorých by sa stanovila účinnosťou systému. Vytvorilo by sa tým prostredie 
pre hospodársku súťaž medzi samotnými systémami a vydláždila cesta k úspechu 
najúčinnejšieho systému.

3 – Úverové registre

Spravodajca napokon v plnej miere zdieľa obavy Komisie týkajúce sa prístupu k úverovým 
registrom v prípadoch, v ktorých je správa takýchto registrov v rozpore s pravidlami 
hospodárskej súťaže. Zásada nediskriminačného recipročného prístupu k úverovým registrom 
je zásadou, ktorá sa musí rešpektovať v celej Európe.
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