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Pozměňovací návrh 119
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Pro zdokonalení a rozvoj jednotného 
trhu s retailovým bankovnictvím však lze 
udělat více. Zejména nedostatek 
transparentnosti a porovnatelnosti 
poplatků, stejně jako obtíže při změně
platebních účtů, nadále kladou překážky 
v realizaci plně integrovaného trhu.

(3) Pro zdokonalení a rozvoj jednotného 
trhu s retailovým bankovnictvím však lze 
udělat více, ačkoli není jasné, je-li 
poptávka po přeshraničních změnách
platebních účtů dostatečně významná.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Aktuální podmínky jednotného trhu 
mohou poskytovatele platebních služeb 
odrazovat od výkonu jejich svobody 
usazování nebo poskytování služeb v Unii 
v důsledku obtíží při získávání zákazníků 
při vstupu na nový trh. Vstup na nové trhy 
často zahrnuje velké investice. Tyto 
investice jsou odůvodněné pouze 
v případě, že poskytovatel předpokládá 
dostatečné příležitosti a odpovídající 
poptávku ze strany spotřebitelů. Nízká 
míra mobility spotřebitelů, pokud jde 
o retailové finanční služby, je do značné 
míry způsobena nedostatečnou 
transparentností a porovnatelností 
ohledně poplatků za nabízené služby, 
stejně jako obtížemi v souvislosti se 
změnou platebních účtů. Tyto faktory 

vypouští se
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rovněž dusí poptávku. Zejména to platí 
v přeshraničním kontextu.

Or. en

Odůvodnění

Neexistují žádné důkazy, z nichž by bylo možné usuzovat, že nízká míra mobility spotřebitelů 
v této oblasti je způsobena nedostatečnou transparentností či porovnatelností.

Pozměňovací návrh 121
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Aktuální podmínky jednotného trhu 
mohou poskytovatele platebních služeb 
odrazovat od výkonu jejich svobody 
usazování nebo poskytování služeb v Unii 
v důsledku obtíží při získávání zákazníků 
při vstupu na nový trh. Vstup na nové trhy 
často zahrnuje velké investice. Tyto 
investice jsou odůvodněné pouze 
v případě, že poskytovatel předpokládá 
dostatečné příležitosti a odpovídající 
poptávku ze strany spotřebitelů. Nízká 
míra mobility spotřebitelů, pokud jde 
o retailové finanční služby, je do značné 
míry způsobena nedostatečnou 
transparentností a porovnatelností ohledně 
poplatků za nabízené služby, stejně jako 
obtížemi v souvislosti se 
změnou platebních účtů. Tyto faktory 
rovněž dusí poptávku. Zejména to platí 
v přeshraničním kontextu.

(4) Aktuální podmínky jednotného trhu 
mohou poskytovatele platebních služeb 
odrazovat od výkonu jejich svobody 
usazování nebo poskytování služeb v Unii 
v důsledku obtíží při získávání zákazníků 
při vstupu na nový trh. Vstup na nové trhy 
často zahrnuje velké investice. Tyto 
investice jsou odůvodněné pouze 
v případě, že poskytovatel předpokládá 
dostatečné příležitosti a odpovídající 
poptávku ze strany spotřebitelů. Nízká 
míra mobility spotřebitelů v některých 
členských státech, pokud jde o retailové 
finanční služby, je do značné míry 
způsobena nedostatečnou transparentností 
a porovnatelností ohledně poplatků za 
nabízené služby, stejně jako obtížemi 
v souvislosti se změnou platebních účtů.

Or. de

Pozměňovací návrh 122
Jean-Paul Gauzès
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Aktuální podmínky jednotného trhu 
mohou poskytovatele platebních služeb 
odrazovat od výkonu jejich svobody 
usazování nebo poskytování služeb v Unii 
v důsledku obtíží při získávání zákazníků 
při vstupu na nový trh. Vstup na nové trhy 
často zahrnuje velké investice. Tyto 
investice jsou odůvodněné pouze 
v případě, že poskytovatel předpokládá 
dostatečné příležitosti a odpovídající 
poptávku ze strany spotřebitelů. Nízká 
míra mobility spotřebitelů, pokud jde 
o retailové finanční služby, je do značné 
míry způsobena nedostatečnou 
transparentností a porovnatelností ohledně 
poplatků za nabízené služby, stejně jako 
obtížemi v souvislosti se 
změnou platebních účtů. Tyto faktory 
rovněž dusí poptávku. Zejména to platí 
v přeshraničním kontextu.

(4) Aktuální podmínky jednotného trhu 
mohou poskytovatele platebních služeb 
odrazovat od výkonu jejich svobody 
usazování nebo poskytování služeb v Unii 
v důsledku obtíží při získávání zákazníků 
při vstupu na nový trh. Vstup na nové trhy 
často zahrnuje velké investice. Tyto 
investice jsou odůvodněné pouze 
v případě, že poskytovatel předpokládá 
dostatečné příležitosti a odpovídající 
poptávku ze strany spotřebitelů. Nízká 
míra mobility spotřebitelů, pokud jde 
o retailové finanční služby, je do značné 
míry způsobena nedostatečnou 
transparentností a porovnatelností ohledně 
poplatků za nabízené služby, stejně jako 
obtížemi v souvislosti se 
změnou platebních účtů. Tyto faktory 
rovněž dusí poptávku.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Značné překážky bránící dokončení 
jednotného trhu v oblasti platebních účtů 
navíc může způsobovat fragmentace 
stávajících vnitrostátních regulačních 
rámců. Stávající vnitrostátní ustanovení o 
platebních účtech, a zejména o 
porovnatelnosti poplatků a změně 
platebního účtu se vzájemně liší. U změny 
účtu vedla absence jednotných závazných 
opatření na úrovni EU k rozdílným 

vypouští se
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postupům a opatřením na vnitrostátní 
úrovni. Tyto rozdíly jsou ještě výraznější 
v oblasti porovnatelnosti poplatků, kde na 
úrovni EU neexistují žádná opatření, byť 
jen samoregulační povahy. Pokud by se 
tyto rozdíly v budoucnu ještě prohloubily, 
neboť banky mají tendenci přizpůsobovat 
své postupy vnitrostátním trhům, zvýšily 
by se náklady na přeshraniční působení 
ve srovnání s náklady domácích 
poskytovatelů, a přeshraniční podnikání 
by tak ztratilo na atraktivitě. Přeshraniční 
činnosti na vnitřním trhu brání překážky, 
s nimiž se potýkají spotřebitelé, kteří si 
zřizují platební účet v zahraničí. Stávající 
restriktivní kritéria, pokud jde o 
způsobilost, mohou evropským občanům 
bránit ve volném pohybu v Unii. Když 
budou mít všichni spotřebitelé přístup 
k platebnímu účtu, umožní to jejich účast 
na vnitřním trhu, stejně jako využívání 
výhod jednotného trhu.

Or. en

Odůvodnění

Tvrzení týkající se vnitřního trhu s retailovými finančními službami se z velké části 
nezakládají na studiích, které by vycházely z průkazných informací. Není jasné, zda má být na 
úrovni EU zaváděna služba umožňující změny účtů, vezmeme-li v úvahu obrovské náklady, 
které by s tím byly spojeny, pokrok dosažený při vytváření jednotné oblasti pro platby 
v eurech (SEPA) a nedostatečnou poptávku po takové službě.

Pozměňovací návrh 124
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Značné překážky bránící dokončení 
jednotného trhu v oblasti platebních účtů 
navíc může způsobovat fragmentace 
stávajících vnitrostátních regulačních 

(5) Značné překážky bránící dokončení 
jednotného trhu v oblasti platebních účtů 
navíc může způsobovat fragmentace 
stávajících vnitrostátních regulačních 
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rámců. Stávající vnitrostátní ustanovení o 
platebních účtech, a zejména o 
porovnatelnosti poplatků a změně 
platebního účtu se vzájemně liší. U změny 
účtu vedla absence jednotných závazných 
opatření na úrovni EU k rozdílným 
postupům a opatřením na vnitrostátní 
úrovni. Tyto rozdíly jsou ještě výraznější 
v oblasti porovnatelnosti poplatků, kde na 
úrovni EU neexistují žádná opatření, byť 
jen samoregulační povahy. Pokud by se 
tyto rozdíly v budoucnu ještě prohloubily, 
neboť banky mají tendenci přizpůsobovat 
své postupy vnitrostátním trhům, zvýšily 
by se náklady na přeshraniční působení ve 
srovnání s náklady domácích 
poskytovatelů, a přeshraniční podnikání by 
tak ztratilo na atraktivitě. Přeshraniční 
činnosti na vnitřním trhu brání překážky, 
s nimiž se potýkají spotřebitelé, kteří si 
zřizují platební účet v zahraničí. Stávající 
restriktivní kritéria, pokud jde o 
způsobilost, mohou evropským občanům 
bránit ve volném pohybu v Unii. Když 
budou mít všichni spotřebitelé přístup 
k platebnímu účtu, umožní to jejich účast 
na vnitřním trhu, stejně jako využívání 
výhod jednotného trhu.

rámců. Stávající vnitrostátní ustanovení o 
platebních účtech, a zejména o 
porovnatelnosti poplatků a změně 
platebního účtu se vzájemně liší.
S ohledem na dobudování jednotného 
trhu v oblasti platebních účtů a na to, aby 
se z EU stal moderní digitální prostor
podporující začlenění, je zásadně důležité 
odbourat vnitrostátní hranice a formou 
pobídek motivovat k veřejným i 
soukromým investicím do vytváření 
jednotné oblasti pro platby v eurech 
(SEPA). Všichni spotřebitelé by měli mít 
možnost využívat výhod SEPA. U změny
účtu vedla absence jednotných závazných 
opatření na úrovni EU k rozdílným 
postupům a opatřením na vnitrostátní 
úrovni. Tyto rozdíly jsou ještě výraznější 
v oblasti porovnatelnosti poplatků, kde na 
úrovni EU neexistují žádná opatření, byť 
jen samoregulační povahy. Pokud by se 
tyto rozdíly v budoucnu ještě prohloubily, 
neboť banky mají tendenci přizpůsobovat 
své postupy vnitrostátním trhům, zvýšily 
by se náklady na přeshraniční působení ve 
srovnání s náklady domácích 
poskytovatelů, a přeshraniční podnikání by 
tak ztratilo na atraktivitě. Přeshraniční 
činnosti na vnitřním trhu brání překážky, 
s nimiž se potýkají spotřebitelé, kteří si 
zřizují platební účet v zahraničí. Stávající 
restriktivní kritéria, pokud jde o 
způsobilost, mohou evropským občanům 
bránit ve volném pohybu v Unii. Když 
budou mít všichni spotřebitelé přístup 
k platebnímu účtu, umožní to jejich účast 
na vnitřním trhu, stejně jako využívání 
výhod jednotného trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Navíc vzhledem k tomu, že někteří 
potenciální zákazníci si nezřizují účty, a to 
buď proto, že jsou jim odepřeny, nebo 
protože jim nejsou nabízeny adekvátní 
produkty, není potenciál poptávky po 
službách platebních účtů v EU 
v současnosti plně využíván. Širší účast 
spotřebitelů na vnitřním trhu by 
poskytovatele platebních služeb dále 
motivovala ke vstupu na nové trhy. 
Vytvoření podmínek umožňujících všem 
spotřebitelům přístup k platebnímu účtu je 
také nezbytným nástrojem na podporu 
jejich účasti na vnitřním trhu, který 
jim umožní plně využít výhod, které 
přinesl jednotný trh.

(6) Pokud jde o možnost spotřebitelů 
využívat platebních účtů, existují mezi 
členskými státy značné rozdíly. Zdá se 
však, že v členských státech, ve kterých 
nevyužívá bankovních služeb významná 
část populace, je tato skutečnost spíše 
důsledkem nedostatečně rozvinuté 
bankovní infrastruktury nebo tím, že 
spotřebitelé nemají o zřízení platebního 
účtu zájem.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Navíc vzhledem k tomu, že někteří 
potenciální zákazníci si nezřizují účty, a to 
buď proto, že jsou jim odepřeny, nebo 
protože jim nejsou nabízeny adekvátní 
produkty, není potenciál poptávky po 
službách platebních účtů v EU 
v současnosti plně využíván. Širší účast 
spotřebitelů na vnitřním trhu by 
poskytovatele platebních služeb dále 
motivovala ke vstupu na nové trhy. 
Vytvoření podmínek umožňujících všem 
spotřebitelům přístup k platebnímu účtu je 
také nezbytným nástrojem na podporu 
jejich účasti na vnitřním trhu, který 
jim umožní plně využít výhod, které 
přinesl jednotný trh.

(6) Navíc vzhledem k tomu, že někteří 
potenciální zákazníci si nezřizují účty, a to 
buď proto, že jsou jim odepřeny, nebo 
protože jim nejsou nabízeny adekvátní 
produkty, anebo proto, že vlivem 
kulturních faktorů dávají přednost 
hotovosti, není potenciál poptávky po 
službách platebních účtů v EU 
v současnosti plně využíván. Širší účast 
spotřebitelů na vnitřním trhu by 
poskytovatele platebních služeb dále 
motivovala ke vstupu na nové trhy. 
Vytvoření podmínek umožňujících všem 
spotřebitelům přístup k platebnímu účtu je 
také nezbytným nástrojem na podporu 
jejich účasti na vnitřním trhu, který 
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jim umožní plně využít výhod, které 
přinesl jednotný trh.

Or. de

Pozměňovací návrh 127
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Transparentnost a porovnatelnost 
poplatků byly řešeny samoregulační 
iniciativou bankovního odvětví. Ohledně 
těchto pokynů však nebyla dosažena 
konečná shoda. Pokud jde o změnu účtu, 
společné zásady, které v roce 2008 vytvořil 
Evropský výbor pro bankovnictví, obsahují 
vzorový mechanismus pro přechod mezi 
bankovními účty nabízenými poskytovateli 
platebních služeb, kteří jsou umístěni 
v tomtéž členském státě. Avšak vzhledem 
ke své nezávazné povaze jsou tyto zásady 
v EU uplatňovány nejednotně 
a neefektivně. Společné zásady se kromě 
toho zabývají pouze změnou bankovních 
účtů na vnitrostátní úrovni a neřeší 
přeshraniční změny. Pokud jde o přístup 
k základnímu platebnímu účtu, doporučení 
Komise 2011/442/EU ze dne 18. července 
2011 vyzvalo členské státy, aby přijaly 
nezbytná opatření k zajištění jeho 
uplatňování do šesti měsíců po zveřejnění. 
K dnešnímu dni splňuje hlavní zásady 
doporučení jen málo členských států.

(7) Transparentnost a porovnatelnost 
poplatků byly řešeny samoregulační 
iniciativou bankovního odvětví. Ohledně 
těchto pokynů však nebyla dosažena 
konečná shoda. Pokud jde o změnu účtu, 
společné zásady, které v roce 2008 vytvořil 
Evropský výbor pro bankovnictví, obsahují 
vzorový mechanismus pro přechod mezi 
bankovními účty nabízenými poskytovateli 
platebních služeb, kteří jsou umístěni 
v tomtéž členském státě. Pokud jde 
o přístup k základnímu platebnímu účtu, 
doporučení Komise 2011/442/EU ze dne 
18. července 2011 vyzvalo členské státy, 
aby přijaly nezbytná opatření k zajištění 
jeho uplatňování do šesti měsíců po 
zveřejnění. K dnešnímu dni splňuje hlavní 
zásady doporučení jen málo členských 
států.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované znění by bylo možné vykládat v tom smyslu, že všichni poskytovatelé platebních 
služeb v EU mají povinnost pracovat se všemi schématy pro úhrady a inkasa ve všech měnách 
EU. Takový požadavek by s sebou nesl obrovské náklady a riziko, zatímco přínos by byl 
vzhledem k nízké míře poptávky po této přeshraniční službě zjevně nevelký. Od 1. ledna 2014 
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budou přeshraniční transakce usnadněny mimo jiné provedením nařízení (EU) č. 260/2012 o 
SEPA.

Pozměňovací návrh 128
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Transparentnost a porovnatelnost 
poplatků byly řešeny samoregulační 
iniciativou bankovního odvětví. Ohledně 
těchto pokynů však nebyla dosažena 
konečná shoda. Pokud jde o změnu účtu, 
společné zásady, které v roce 2008 vytvořil 
Evropský výbor pro bankovnictví, obsahují 
vzorový mechanismus pro přechod mezi 
bankovními účty nabízenými poskytovateli 
platebních služeb, kteří jsou umístěni 
v tomtéž členském státě. Avšak vzhledem 
ke své nezávazné povaze jsou tyto zásady 
v EU uplatňovány nejednotně 
a neefektivně. Společné zásady se kromě 
toho zabývají pouze změnou bankovních 
účtů na vnitrostátní úrovni a neřeší 
přeshraniční změny. Pokud jde o přístup 
k základnímu platebnímu účtu, doporučení 
Komise 2011/442/EU ze dne 18. července 
2011 vyzvalo členské státy, aby přijaly 
nezbytná opatření k zajištění jeho 
uplatňování do šesti měsíců po zveřejnění. 
K dnešnímu dni splňuje hlavní zásady 
doporučení jen málo členských států.

(7) Transparentnost a porovnatelnost 
poplatků byly řešeny samoregulační 
iniciativou bankovního odvětví. Ohledně 
těchto pokynů však nebyla dosažena 
konečná shoda. Pokud jde o změnu účtu, 
společné zásady, které v roce 2008 vytvořil 
Evropský výbor pro bankovnictví, obsahují 
vzorový mechanismus pro přechod mezi 
bankovními účty nabízenými poskytovateli 
platebních služeb, kteří jsou umístěni 
v tomtéž členském státě. Avšak vzhledem 
ke své nezávazné povaze jsou tyto zásady 
v EU uplatňovány nejednotně 
a neefektivně. Pokud jde o přístup 
k základnímu platebnímu účtu, doporučení 
Komise 2011/442/EU ze dne 18. července 
2011 vyzvalo členské státy, aby přijaly 
nezbytná opatření k zajištění jeho 
uplatňování do šesti měsíců po zveřejnění. 
K dnešnímu dni splňuje hlavní zásady 
doporučení jen málo členských států.

Or. de

Pozměňovací návrh 129
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Transparentnost a porovnatelnost 
poplatků byly řešeny samoregulační 
iniciativou bankovního odvětví. Ohledně 
těchto pokynů však nebyla dosažena 
konečná shoda. Pokud jde o změnu účtu, 
společné zásady, které v roce 2008 vytvořil 
Evropský výbor pro bankovnictví, obsahují 
vzorový mechanismus pro přechod mezi 
bankovními účty nabízenými poskytovateli 
platebních služeb, kteří jsou umístěni 
v tomtéž členském státě. Avšak vzhledem 
ke své nezávazné povaze jsou tyto zásady 
v EU uplatňovány nejednotně 
a neefektivně. Společné zásady se kromě 
toho zabývají pouze změnou bankovních 
účtů na vnitrostátní úrovni a neřeší 
přeshraniční změny. Pokud jde o přístup 
k základnímu platebnímu účtu, doporučení 
Komise 2011/442/EU ze dne 18. července 
2011 vyzvalo členské státy, aby přijaly 
nezbytná opatření k zajištění jeho 
uplatňování do šesti měsíců po zveřejnění. 
K dnešnímu dni splňuje hlavní zásady 
doporučení jen málo členských států.

(7) Transparentnost a porovnatelnost 
poplatků byly řešeny samoregulační 
iniciativou bankovního odvětví. Ohledně 
těchto pokynů však nebyla dosažena 
konečná shoda. Pokud jde o změnu účtu, 
společné zásady, které v roce 2008 vytvořil 
Evropský výbor pro bankovnictví, obsahují 
vzorový mechanismus pro přechod mezi 
bankovními účty nabízenými poskytovateli 
platebních služeb, kteří jsou umístěni 
v tomtéž členském státě. Tyto zásady jsou
v EU uplatňovány nestejným způsobem, 
nicméně jsou přizpůsobeny specifickým 
podmínkám vnitrostátních trhů. Společné 
zásady se kromě toho zabývají pouze 
změnou bankovních účtů na vnitrostátní 
úrovni a neřeší přeshraniční změny. Pokud 
jde o přístup k základnímu platebnímu 
účtu, doporučení Komise 2011/442/EU ze 
dne 18. července 2011 vyzvalo členské 
státy, aby přijaly nezbytná opatření 
k zajištění jeho uplatňování do šesti měsíců 
po zveřejnění. K dnešnímu dni splňuje 
hlavní zásady doporučení jen málo 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Je proto nezbytně nutné stanovit 
jednotný soubor pravidel, která budou 
řešit problém nízké mobility klientů a 
která zejména zlepší možnost porovnání 
služeb a poplatků spojených s platebními 
účty a budou motivovat ke změně 
platebního účtu, přičemž rovněž zabrání 

(8) Je nezbytné přijmout odpovídající 
opatření na podporu účasti zákazníků na 
trhu platebních účtů. Tato opatření budou 
poskytovatele platebních služeb motivovat 
ke vstupu na vnitřní trh a zajistí rovné 
podmínky, díky čemuž se posílí 
hospodářská soutěž a efektivní rozdělení 



PE516.948v02-00 12/167 AM\1002483CS.doc

CS

tomu, aby spotřebitelé, kteří mají v úmyslu 
přeshraničně zakoupit platební účet, byli 
diskriminováni na základě místa pobytu. 
Dále je nezbytné přijmout odpovídající 
opatření na podporu účasti zákazníků na 
trhu platebních účtů. Tato opatření budou 
poskytovatele platebních služeb motivovat 
ke vstupu na vnitřní trh a zajistí rovné 
podmínky, díky čemuž se posílí 
hospodářská soutěž a efektivní rozdělení 
zdrojů na finančním retailovém trhu EU 
ve prospěch podniků a spotřebitelů.
Transparentní informace o poplatcích a 
možnostech změny účtu v kombinaci 
s právem na přístup ke službám 
základního účtu občanům EU rovněž 
umožní snadnější pohyb a výběr 
poskytovatelů v Unii, a využívat tak plně 
fungujícího vnitřního trhu v oblasti 
retailových finančních služeb a přispívat 
k jeho dalšímu rozvoji.

zdrojů na finančním retailovém trhu EU 
ve prospěch podniků a spotřebitelů.

Or. en

Odůvodnění

Pro tvrzení, že mobilita občanů EU je omezována nedostatkem informací o poplatcích či 
možností změnit svůj účet, není mnoho důkazů.

Pozměňovací návrh 131
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Je proto nezbytně nutné stanovit 
jednotný soubor pravidel, která budou řešit 
problém nízké mobility klientů a která 
zejména zlepší možnost porovnání služeb a 
poplatků spojených s platebními účty a 
budou motivovat ke změně platebního 
účtu, přičemž rovněž zabrání tomu, aby 
spotřebitelé, kteří mají v úmyslu 
přeshraničně zakoupit platební účet, byli 

(8) Je proto nezbytně nutné stanovit 
jednotný soubor pravidel, která budou řešit 
problém nízké mobility klientů a která 
zejména zlepší možnost porovnání služeb a 
poplatků spojených s platebními účty a 
budou motivovat ke změně platebního 
účtu. Dále je nezbytné přijmout 
odpovídající opatření na podporu účasti 
zákazníků na trhu platebních účtů. Tato 
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diskriminováni na základě místa pobytu. 
Dále je nezbytné přijmout odpovídající 
opatření na podporu účasti zákazníků na 
trhu platebních účtů. Tato opatření budou 
poskytovatele platebních služeb motivovat 
ke vstupu na vnitřní trh a zajistí rovné 
podmínky, díky čemuž se posílí 
hospodářská soutěž a efektivní rozdělení 
zdrojů na finančním retailovém trhu EU 
ve prospěch podniků a spotřebitelů.
Transparentní informace o poplatcích a 
možnostech změny účtu v kombinaci 
s právem na přístup ke službám 
základního účtu občanům EU rovněž 
umožní snadnější pohyb a výběr 
poskytovatelů v Unii, a využívat tak plně 
fungujícího vnitřního trhu v oblasti 
retailových finančních služeb a přispívat 
k jeho dalšímu rozvoji.

opatření budou poskytovatele platebních 
služeb motivovat ke vstupu na vnitřní trh 
a zajistí rovné podmínky, díky čemuž se
posílí hospodářská soutěž a efektivní 
rozdělení zdrojů na finančním retailovém 
trhu EU ve prospěch podniků 
a spotřebitelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Je proto nezbytně nutné stanovit 
jednotný soubor pravidel, která budou řešit 
problém nízké mobility klientů a která 
zejména zlepší možnost porovnání služeb a 
poplatků spojených s platebními účty a 
budou motivovat ke změně platebního 
účtu, přičemž rovněž zabrání tomu, aby 
spotřebitelé, kteří mají v úmyslu 
přeshraničně zakoupit platební účet, byli 
diskriminováni na základě místa pobytu. 
Dále je nezbytné přijmout odpovídající 
opatření na podporu účasti zákazníků na 
trhu platebních účtů. Tato opatření budou 
poskytovatele platebních služeb motivovat 
ke vstupu na vnitřní trh a zajistí rovné 
podmínky, díky čemuž se posílí 

(8) Mají-li být vytvořeny dlouhodobé 
podmínky pro efektivní a bezproblémovou 
finanční mobilitu, je nezbytně nutné 
stanovit jednotný soubor pravidel, která 
budou řešit problém nízké mobility klientů 
a která zejména zlepší možnost porovnání 
služeb a poplatků spojených s platebními 
účty a budou motivovat ke změně 
platebního účtu, přičemž rovněž zabrání 
tomu, aby spotřebitelé, kteří mají v úmyslu 
přeshraničně zakoupit platební účet, byli 
diskriminováni na základě místa pobytu. 
Dále je nezbytné přijmout odpovídající 
opatření na podporu účasti zákazníků na 
trhu platebních účtů. Tato opatření budou 
poskytovatele platebních služeb motivovat 
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hospodářská soutěž a efektivní rozdělení 
zdrojů na finančním retailovém trhu EU 
ve prospěch podniků a spotřebitelů. 
Transparentní informace o poplatcích a 
možnostech změny účtu v kombinaci 
s právem na přístup ke službám základního 
účtu občanům EU rovněž umožní snadnější 
pohyb a výběr poskytovatelů v Unii, a 
využívat tak plně fungujícího vnitřního 
trhu v oblasti retailových finančních služeb 
a přispívat k jeho dalšímu rozvoji.

ke vstupu na vnitřní trh a zajistí rovné 
podmínky, díky čemuž se posílí 
hospodářská soutěž a efektivní rozdělení 
zdrojů na finančním retailovém trhu EU 
ve prospěch podniků a spotřebitelů. 
Transparentní informace o poplatcích a 
možnostech změny účtu v kombinaci 
s právem na přístup ke službám základního 
účtu občanům EU rovněž umožní snadnější 
pohyb a výběr poskytovatelů v Unii, a 
využívat tak plně fungujícího vnitřního 
trhu v oblasti retailových finančních služeb 
a přispívat k nárůstu elektronického 
obchodování a dalšímu rozvoji vnitřního 
trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Je také nutno zajistit, aby tato 
směrnice nebránila inovacím v oblasti 
retailových finančních služeb. Každým 
rokem se objevují nové funkční 
technologie, z nichž některé mohou vést 
k tomu, že nynější model platebních účtů 
začne být zastaralý. Jako alternativy 
k tradičním bankovním službám musí být 
podporovány především mobilní bankovní 
služby, služby umožňující vzájemnou 
výměnu dat a platební karty s uloženou 
hodnotou.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Astrid Lulling
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tato směrnice se vztahuje na platební 
účty v držení spotřebitelů. Do oblasti její 
působnosti tak nespadají účty v držení 
podniků, včetně malých podniků a 
mikropodniků, pokud účet nepatří fyzické 
osobě. Tato směrnice se nevztahuje ani na 
spořicí účty, které mohou mít omezené 
platební funkce.

(9) Tato směrnice se vztahuje na platební 
účty v držení spotřebitelů. Do oblasti její 
působnosti tak nespadají účty v držení 
podniků, včetně malých podniků a 
mikropodniků, pokud účet nepatří fyzické 
osobě. Tato směrnice se nevztahuje ani na 
spořicí účty, které mohou mít omezené 
platební funkce. Tato směrnice se 
nevztahuje na poskytovatele platebních 
služeb, kteří svou činnost provozují 
výlučně jako poskytovatelé elektronických 
platebních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tato směrnice se vztahuje na platební 
účty v držení spotřebitelů. Do oblasti její 
působnosti tak nespadají účty v držení 
podniků, včetně malých podniků a 
mikropodniků, pokud účet nepatří fyzické 
osobě. Tato směrnice se nevztahuje ani na 
spořicí účty, které mohou mít omezené 
platební funkce.

(9) Tato směrnice se vztahuje na platební 
účty v držení spotřebitelů. Do oblasti její 
působnosti tak nespadají účty v držení 
podniků, včetně malých podniků a 
mikropodniků, pokud účet nepatří fyzické 
osobě. Tato směrnice se nevztahuje ani na 
spořicí účty, které mohou mít omezené 
platební funkce. Tato směrnice se také 
nevztahuje na kreditní karty, které nemají 
pro splnění stanovených cílů, tj. dosažení 
větší míry finančního začlenění a posílení 
jednotného trhu, zásadní význam.

Or. en
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Pozměňovací návrh 136
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je nezbytné, aby spotřebitelé rozuměli 
poplatkům, aby mohli porovnávat nabídky 
různých poskytovatelů platebních služeb a 
činit informovaná rozhodnutí o tom, který 
účet je nejvhodnější pro jejich potřeby. 
Porovnání poplatků není možné, když 
poskytovatelé platebních služeb používají 
pro tytéž platební služby odlišnou 
terminologii a poskytují informace 
v různých formátech. Standardizovaná 
terminologie v kombinaci s cílenými 
informacemi o poplatcích za 
nejreprezentativnější platební služby 
v jednotném formátu může spotřebitelům 
pomoci porozumět poplatkům a 
porovnávat je.

(11) Je nezbytné, aby spotřebitelé rozuměli 
poplatkům, aby mohli porovnávat nabídky 
různých poskytovatelů platebních služeb a 
činit informovaná rozhodnutí o tom, který 
účet je nejvhodnější pro jejich potřeby.
Podstatný význam má přitom také rozsah 
a kvalita nabízených souvisejících služeb, 
což při porovnání poplatků nelze 
opomenout. Porovnání poplatků není 
možné, když poskytovatelé platebních 
služeb používají pro tytéž platební služby 
odlišnou terminologii a poskytují 
informace v různých formátech. 
Standardizovaná terminologie v kombinaci 
s cílenými informacemi o poplatcích za 
nejreprezentativnější platební služby 
v jednotném formátu může spotřebitelům 
pomoci porozumět poplatkům a 
porovnávat je.

Or. de

Pozměňovací návrh 137
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je nezbytné, aby spotřebitelé rozuměli 
poplatkům, aby mohli porovnávat nabídky 
různých poskytovatelů platebních služeb a 
činit informovaná rozhodnutí o tom, který 
účet je nejvhodnější pro jejich potřeby. 
Porovnání poplatků není možné, když 
poskytovatelé platebních služeb používají 
pro tytéž platební služby odlišnou 

(11) Je nezbytné, aby spotřebitelé rozuměli 
poplatkům, aby mohli porovnávat nabídky 
různých poskytovatelů platebních služeb a 
činit informovaná rozhodnutí o tom, který 
účet je nejvhodnější pro jejich potřeby. 
Porovnání poplatků není možné, když 
poskytovatelé platebních služeb používají 
pro tytéž platební služby odlišnou 
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terminologii a poskytují informace 
v různých formátech. Standardizovaná 
terminologie v kombinaci s cílenými 
informacemi o poplatcích za 
nejreprezentativnější platební služby 
v jednotném formátu může spotřebitelům 
pomoci porozumět poplatkům a 
porovnávat je.

terminologii a poskytují informace 
v různých formátech. Standardizovaná 
terminologie v kombinaci s cílenými 
informacemi o poplatcích za 
nejreprezentativnější platební služby 
v jednotném formátu může spotřebitelům 
pomoci porozumět poplatkům a na 
vnitrostátní úrovni je porovnávat. I přesto
je však třeba mít na zřeteli, že mezi 
jednotlivými členskými státy jsou obrovské 
rozdíly. V členských státech, ve kterých 
fungují tzv. modely bezplatného 
retailového bankovnictví, může být 
rozlišování velkého množství cenových 
podmínek neproveditelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je nezbytné, aby spotřebitelé rozuměli 
poplatkům, aby mohli porovnávat nabídky 
různých poskytovatelů platebních služeb a 
činit informovaná rozhodnutí o tom, který 
účet je nejvhodnější pro jejich potřeby. 
Porovnání poplatků není možné, když 
poskytovatelé platebních služeb používají 
pro tytéž platební služby odlišnou 
terminologii a poskytují informace 
v různých formátech. Standardizovaná 
terminologie v kombinaci s cílenými 
informacemi o poplatcích za 
nejreprezentativnější platební služby 
v jednotném formátu může spotřebitelům 
pomoci porozumět poplatkům a 
porovnávat je.

(11) Je nezbytné, aby spotřebitelé rozuměli 
poplatkům, aby mohli porovnávat nabídky 
různých poskytovatelů platebních služeb a 
činit informovaná rozhodnutí o tom, který 
účet je nejvhodnější pro jejich potřeby. 
Porovnání poplatků není možné, když 
poskytovatelé platebních služeb používají 
pro tytéž platební služby odlišnou 
terminologii a poskytují informace 
v různých formátech. Standardizovaná 
terminologie v kombinaci s cílenými 
informacemi o poplatcích za 
nejreprezentativnější platební služby 
v jednotném formátu může spotřebitelům 
pomoci porozumět poplatkům a na 
vnitrostátní úrovni je porovnávat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Spotřebitelé by měli největší prospěch 
z informací, které jsou stručné a snadno 
porovnatelné mezi různými poskytovateli 
platebních služeb. Nástroje poskytnuté 
spotřebitelům k porovnání nabídek 
platebních účtů by neměly kladný dopad,
pokud by doba věnovaná studiu 
rozsáhlých seznamů poplatků za různé 
nabídky převážila nad přínosem výběru 
nabídky, která představuje nejlepší 
hodnotu. Aby se předešlo riziku 
poskytování nadbytečných informací, měla 
by proto být terminologie poplatků 
v členských státech standardizována pouze 
pro nejreprezentativnější termíny 
a definice.

(12) Spotřebitelé potřebují o poplatcích 
týkajících se jejich platebního účtu 
informace, které jsou stručné a snadno 
porovnatelné mezi různými poskytovateli 
platebních služeb. Evropská komise v této 
souvislosti přijala směrnici 2007/64/ES, 
která stanoví podmínky a informační 
požadavky týkající se platebních 
transakcí. Aby se předešlo riziku 
poskytování nadbytečných informací, měla 
by být terminologie poplatků v členských 
státech standardizována pouze pro 
nejreprezentativnější termíny a definice.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem dosažení souladu se směrnicí o platebních službách a zamezení jakýmkoli možným 
nesrovnalostem by bylo logičtější řešit otázku transparentnosti poplatků v rámci právě 
probíhajícího přezkumu směrnice o platebních službách. Nemá-li dojít ke stanovení dvou 
různých norem, je každopádně důležité, aby ustanovení směrnice, která se týkají informací o 
poplatcích, byla koordinována s pravidly, která jsou obsažena v hlavě III směrnice o 
platebních službách, jakož i s ustanoveními hlavy IV této směrnice, které se týkají 
transparentnosti a jež vydávají vnitrostátní orgány.

Pozměňovací návrh 140
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Spotřebitelé by měli největší prospěch (12) Spotřebitelé by měli největší prospěch 
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z informací, které jsou stručné a snadno 
porovnatelné mezi různými poskytovateli 
platebních služeb. Nástroje poskytnuté 
spotřebitelům k porovnání nabídek 
platebních účtů by neměly kladný dopad, 
pokud by doba věnovaná studiu rozsáhlých 
seznamů poplatků za různé nabídky 
převážila nad přínosem výběru nabídky, 
která představuje nejlepší hodnotu. Aby se 
předešlo riziku poskytování nadbytečných 
informací, měla by proto být terminologie 
poplatků v členských státech 
standardizována pouze pro 
nejreprezentativnější termíny a definice.

z informací, které jsou stručné a snadno 
porovnatelné mezi různými poskytovateli
platebních služeb. Nástroje poskytnuté 
spotřebitelům k porovnání nabídek 
platebních účtů by neměly kladný dopad, 
pokud by doba věnovaná studiu rozsáhlých 
seznamů poplatků za různé nabídky 
převážila nad přínosem výběru nabídky, 
která představuje nejlepší hodnotu.
Nejlepším řešením, jak docílit zastoupení 
většiny nejreprezentativnějších platebních 
služeb a zohlednit rozmanitost služeb 
nabízených v různých členských státech, 
je proto seznam platebních služeb 
představující 80 % nejreprezentativnějších 
zpoplatněných platebních služeb 
poskytovaných na vnitrostátní úrovni.
Aby se předešlo riziku poskytování 
nadbytečných informací, měla by proto být 
terminologie poplatků v členských státech 
standardizována pouze pro 
nejreprezentativnější termíny a definice.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Spotřebitelé by měli největší prospěch 
z informací, které jsou stručné a snadno 
porovnatelné mezi různými poskytovateli 
platebních služeb. Nástroje poskytnuté 
spotřebitelům k porovnání nabídek 
platebních účtů by neměly kladný dopad, 
pokud by doba věnovaná studiu rozsáhlých 
seznamů poplatků za různé nabídky 
převážila nad přínosem výběru nabídky, 
která představuje nejlepší hodnotu. Aby se 
předešlo riziku poskytování nadbytečných 
informací, měla by proto být terminologie 
poplatků v členských státech 

(12) Spotřebitelé by měli největší prospěch 
z informací, které jsou stručné a snadno 
porovnatelné mezi různými poskytovateli 
platebních služeb. Nástroje poskytnuté 
spotřebitelům k porovnání nabídek 
platebních účtů by neměly kladný dopad, 
pokud by doba věnovaná studiu rozsáhlých 
seznamů poplatků za různé nabídky 
převážila nad přínosem výběru nabídky, 
která představuje nejlepší hodnotu.
Nejlepším řešením, jak docílit zastoupení 
většiny nejreprezentativnějších platebních 
služeb a zohlednit rozmanitost služeb 



PE516.948v02-00 20/167 AM\1002483CS.doc

CS

standardizována pouze pro 
nejreprezentativnější termíny a definice.

nabízených v různých členských státech, 
je proto seznam platebních služeb 
představující 80 % nejreprezentativnějších 
zpoplatněných platebních služeb 
poskytovaných na vnitrostátní úrovni.
Aby se předešlo riziku poskytování 
nadbytečných informací, měla by proto být 
terminologie poplatků v členských státech 
standardizována pouze pro 
nejreprezentativnější termíny a definice.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Terminologii poplatků by měly určit 
příslušné vnitrostátní orgány se 
zohledněním konkrétní situace místních 
trhů. Aby byla považována za 
reprezentativní, měla by být služba 
v členských státech zpoplatněna alespoň u 
jednoho poskytovatele platebních služeb.
Dále by tam, kde je to možné, měla být 
terminologie poplatků standardizována 
na úrovni EU, a umožnit tak porovnání 
v rámci celé Unie. Evropský orgán pro 
bankovnictví (EBA) by měl vypracovat 
pokyny s cílem pomoci členským státům 
určit nejreprezentativnější zpoplatněné 
platební služby na vnitrostátní úrovni.

(13) Terminologii poplatků by měly určit 
příslušné vnitrostátní orgány se 
zohledněním konkrétní situace místních 
trhů. Aby byla považována za 
reprezentativní, měla by být služba 
v členských státech zpoplatněna alespoň u 
jednoho poskytovatele platebních služeb.

Or. en

Odůvodnění

Zvážíme-li správní náklady, které by byly s procesem standardizace poplatků spojeny, není 
jeho reálný přínos nijak zřejmý.
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Pozměňovací návrh 143
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Terminologii poplatků by měly určit 
příslušné vnitrostátní orgány se 
zohledněním konkrétní situace místních 
trhů. Aby byla považována za 
reprezentativní, měla by být služba 
v členských státech zpoplatněna alespoň u 
jednoho poskytovatele platebních služeb.
Dále by tam, kde je to možné, měla být 
terminologie poplatků standardizována 
na úrovni EU, a umožnit tak porovnání 
v rámci celé Unie. Evropský orgán pro 
bankovnictví (EBA) by měl vypracovat 
pokyny s cílem pomoci členským státům 
určit nejreprezentativnější zpoplatněné 
platební služby na vnitrostátní úrovni.

(13) Terminologii poplatků by měly určit 
příslušné vnitrostátní orgány se 
zohledněním konkrétní situace místních 
trhů. Aby byla považována za 
reprezentativní, měla by být služba 
v členských státech zpoplatněna alespoň u 
jednoho poskytovatele platebních služeb. 
Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) 
by měl vypracovat pokyny s cílem pomoci 
členským státům určit nejreprezentativnější 
zpoplatněné platební služby na vnitrostátní 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Terminologii poplatků by měly určit 
příslušné vnitrostátní orgány se 
zohledněním konkrétní situace místních 
trhů. Aby byla považována za 
reprezentativní, měla by být služba 
v členských státech zpoplatněna alespoň u 
jednoho poskytovatele platebních služeb. 
Dále by tam, kde je to možné, měla být 
terminologie poplatků standardizována 
na úrovni EU, a umožnit tak porovnání 
v rámci celé Unie. Evropský orgán pro 
bankovnictví (EBA) by měl vypracovat 

(13) Terminologii poplatků by měly určit 
příslušné vnitrostátní orgány se 
zohledněním konkrétní situace místních 
trhů. Aby byla považována za 
reprezentativní, měla by být služba 
v členských státech zpoplatněna alespoň u 
jednoho poskytovatele platebních služeb. 
Dále by tam, kde je to možné, měl být 
vypracován standardizovaný seznam 
definic, který by umožnil porovnání 
v rámci celé Unie. Evropský orgán pro 
bankovnictví (EBA) by měl vypracovat 
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pokyny s cílem pomoci členským státům 
určit nejreprezentativnější zpoplatněné 
platební služby na vnitrostátní úrovni.

pokyny s cílem pomoci členským státům 
určit nejreprezentativnější zpoplatněné 
platební služby na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Terminologii poplatků by měly určit 
příslušné vnitrostátní orgány se 
zohledněním konkrétní situace místních 
trhů. Aby byla považována za 
reprezentativní, měla by být služba 
v členských státech zpoplatněna alespoň u 
jednoho poskytovatele platebních služeb. 
Dále by tam, kde je to možné, měla být 
terminologie poplatků standardizována 
na úrovni EU, a umožnit tak porovnání 
v rámci celé Unie. Evropský orgán pro 
bankovnictví (EBA) by měl vypracovat 
pokyny s cílem pomoci členským státům 
určit nejreprezentativnější zpoplatněné 
platební služby na vnitrostátní úrovni.

(13) Terminologii poplatků by měly určit 
příslušné vnitrostátní orgány se 
zohledněním konkrétní situace místních 
trhů. Aby byla považována za 
reprezentativní, měla by být služba 
v členských státech zpoplatněna nebo 
bezplatně nabízena alespoň u jednoho 
poskytovatele platebních služeb. Dále by 
tam, kde je to možné, měla být 
terminologie poplatků standardizována 
na úrovni EU, a umožnit tak porovnání 
v rámci celé Unie. Evropský orgán pro 
bankovnictví (EBA) by měl vypracovat 
pokyny s cílem pomoci členským státům 
určit nejreprezentativnější zpoplatněné
nebo bezplatně nabízené platební služby 
na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Poté, co příslušné vnitrostátní orgány 
vypracují prozatímní seznam 

vypouští se
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nejreprezentativnějších zpoplatněných 
služeb na vnitrostátní úrovni spolu 
s termíny a definicemi, měla by je Komise 
přezkoumat a prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci stanovit služby, 
které jsou společné většině členských 
států, a navrhnout pro ně standardizované 
termíny a definice na úrovni EU.

Or. en

Odůvodnění

Zvážíme-li správní náklady, které by byly s procesem standardizace poplatků spojeny, není 
jeho reálný přínos nijak zřejmý.

Pozměňovací návrh 147
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Poté, co příslušné vnitrostátní orgány 
vypracují prozatímní seznam 
nejreprezentativnějších zpoplatněných 
služeb na vnitrostátní úrovni spolu 
s termíny a definicemi, měla by je Komise 
přezkoumat a prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci stanovit služby, 
které jsou společné většině členských 
států, a navrhnout pro ně standardizované 
termíny a definice na úrovni EU.

(14) Poté, co příslušné vnitrostátní orgány 
vypracují prozatímní seznam 
nejreprezentativnějších zpoplatněných 
služeb na vnitrostátní úrovni spolu 
s termíny a definicemi, může je Komise 
přezkoumat a vydat doporučení, která jsou
společná většině členských států, a 
navrhnout pro ně standardizované termíny 
a definice na úrovni EU.

Or. de

Pozměňovací návrh 148
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Poté, co příslušné vnitrostátní orgány 
vypracují prozatímní seznam 
nejreprezentativnějších zpoplatněných 
služeb na vnitrostátní úrovni spolu
s termíny a definicemi, měla by je Komise 
přezkoumat a prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci stanovit služby, 
které jsou společné většině členských států, 
a navrhnout pro ně standardizované 
termíny a definice na úrovni EU.

(14) Poté, co příslušné vnitrostátní orgány 
vypracují prozatímní seznam 
nejreprezentativnějších zpoplatněných 
služeb na vnitrostátní úrovni spolu 
s definicemi, měla by je Komise 
přezkoumat a prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci stanovit služby, 
které jsou společné většině členských států, 
a navrhnout standardizovaný seznam 
definic platných pro celou EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Poté, co příslušné vnitrostátní orgány 
vypracují prozatímní seznam 
nejreprezentativnějších zpoplatněných 
služeb na vnitrostátní úrovni spolu 
s termíny a definicemi, měla by je Komise 
přezkoumat a prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci stanovit služby, 
které jsou společné většině členských států, 
a navrhnout pro ně standardizované 
termíny a definice na úrovni EU.

(14) Poté, co příslušné vnitrostátní orgány 
vypracují prozatímní seznam 
nejreprezentativnějších zpoplatněných či 
bezplatně nabízených služeb na 
vnitrostátní úrovni spolu s termíny 
a definicemi, měla by je Komise 
přezkoumat a prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci stanovit služby, 
které jsou společné většině členských států, 
a navrhnout pro ně standardizované 
termíny a definice na úrovni EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Poté, co příslušné vnitrostátní orgány 
vypracují prozatímní seznam 
nejreprezentativnějších zpoplatněných 
služeb na vnitrostátní úrovni spolu 
s termíny a definicemi, měla by je Komise 
přezkoumat a prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci stanovit služby, 
které jsou společné většině členských 
států, a navrhnout pro ně standardizované 
termíny a definice na úrovni EU.

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 151
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Veškerá terminologie týkající se 
poplatků, standardizovaná na úrovni EU 
a jednotlivých členských států, by měla být 
co nejjasnější a nejstručnější.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby mohli spotřebitelé snadno 
porovnat poplatky za platební účty v rámci 
jednotného trhu, poskytovatelé platebních 
služeb by měli spotřebitelům poskytnout 
seznam poplatků účtovaných za služby 

(15) Aby mohli spotřebitelé snadno 
porovnat poplatky za platební účty v rámci 
jednotného trhu, poskytovatelé platebních 
služeb by měli spotřebitelům poskytnout 
seznam poplatků účtovaných za služby 
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uvedené ve standardizované terminologii. 
To by rovněž přispělo k nastolení rovných 
podmínek mezi úvěrovými institucemi 
soutěžícími na trhu s platebními účty. 
Sdělení informací o poplatcích by mělo 
obsahovat pouze informace
o nejreprezentativnějšch platebních 
službách v každém členském státě, 
s využitím termínů a definic stanovených 
na úrovni EU, je-li to na místě. Aby 
spotřebitelé porozuměli poplatkům, jež 
musí hradit za svůj platební účet, měl by 
jim být poskytnut glosář vysvětlující 
alespoň poplatky a služby uvedené 
na seznamu. Glosář by měl sloužit jako 
užitečný nástroj na podporu lepšího 
porozumění smyslu poplatků a měl by 
přispět k tomu, aby spotřebitelé byli 
schopni vybírat si z širší nabídky 
platebních účtů. Rovněž by měla být 
zavedena povinnost poskytovatelů 
platebních služeb informovat spotřebitele 
alespoň jednou ročně o všech poplatcích 
účtovaných za jejich účet. Tyto informace 
ex post by měly být poskytnuty 
ve zvláštním shrnutí. Měly by poskytovat 
úplný přehled o účtovaných poplatcích, 
aby spotřebitel mohl pochopit, čeho se 
výdaje na poplatky týkají, a posoudit 
potřebu buď upravit způsob spotřeby nebo 
přejít k jinému poskytovateli. Jejich přínos 
by byl maximální, pokud by se informace 
ex post týkaly stejných služeb jako 
informace ex ante.

uvedené ve standardizované terminologii
na vnitrostátní úrovni. To by rovněž 
přispělo k nastolení rovných podmínek 
mezi úvěrovými institucemi soutěžícími 
na trhu s platebními účty. Sdělení 
informací o poplatcích by mělo obsahovat 
pouze informace o nejreprezentativnějších
platebních službách v každém členském 
státě. Aby spotřebitelé porozuměli 
poplatkům, jež musí hradit za svůj platební 
účet, měl by jim být poskytnut glosář 
vysvětlující alespoň poplatky a služby 
uvedené na seznamu, jednak na požádání 
na trvalém nosiči v prostorách 
přístupných spotřebitelům, jednak 
v elektronické podobě na internetových 
stránkách poskytovatelů platebních 
služeb. Glosář by měl sloužit jako užitečný 
nástroj na podporu lepšího porozumění 
smyslu poplatků a měl by přispět k tomu, 
aby spotřebitelé byli schopni vybírat si 
z širší nabídky platebních účtů. Rovněž by 
měla být zavedena povinnost 
poskytovatelů platebních služeb 
informovat spotřebitele alespoň jednou 
ročně o všech poplatcích účtovaných za 
jejich účet. Tyto informace ex post by měly 
být poskytnuty ve zvláštním shrnutí. Měly 
by poskytovat úplný přehled o účtovaných 
poplatcích, aby spotřebitel mohl pochopit, 
čeho se výdaje na poplatky týkají, 
a posoudit potřebu buď upravit způsob 
spotřeby, nebo přejít k jinému 
poskytovateli. Jejich přínos by byl 
maximální, pokud by se informace ex post 
týkaly stejných služeb jako informace ex 
ante.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby mohli spotřebitelé snadno 
porovnat poplatky za platební účty v rámci 
jednotného trhu, poskytovatelé platebních 
služeb by měli spotřebitelům poskytnout 
seznam poplatků účtovaných za služby 
uvedené ve standardizované terminologii. 
To by rovněž přispělo k nastolení rovných 
podmínek mezi úvěrovými institucemi 
soutěžícími na trhu s platebními účty. 
Sdělení informací o poplatcích by mělo
obsahovat pouze informace o 
nejreprezentativnějšch platebních službách
v každém členském státě, s využitím 
termínů a definic stanovených na úrovni 
EU, je-li to na místě. Aby spotřebitelé 
porozuměli poplatkům, jež musí hradit za 
svůj platební účet, měl by jim být 
poskytnut glosář vysvětlující alespoň
poplatky a služby uvedené na seznamu. 
Glosář by měl sloužit jako užitečný nástroj 
na podporu lepšího porozumění smyslu 
poplatků a měl by přispět k tomu, aby 
spotřebitelé byli schopni vybírat si z širší 
nabídky platebních účtů. Rovněž by měla 
být zavedena povinnost poskytovatelů 
platebních služeb informovat spotřebitele 
alespoň jednou ročně o všech poplatcích 
účtovaných za jejich účet. Tyto informace 
ex post by měly být poskytnuty 
ve zvláštním shrnutí. Měly by poskytovat 
úplný přehled o účtovaných poplatcích, 
aby spotřebitel mohl pochopit, čeho se 
výdaje na poplatky týkají, a posoudit 
potřebu buď upravit způsob spotřeby nebo 
přejít k jinému poskytovateli. Jejich přínos 
by byl maximální, pokud by se informace 
ex post týkaly stejných služeb jako 
informace ex ante.

(15) Aby mohli spotřebitelé snadno 
porovnat poplatky za platební účty v rámci 
jednotného trhu, poskytovatelé platebních 
služeb by měli spotřebitelům poskytnout 
seznam poplatků účtovaných za služby 
uvedené ve standardizované terminologii a 
popřípadě též za všechny další služby 
spojené s daným účtem. To by rovněž 
přispělo k nastolení rovných podmínek 
mezi úvěrovými institucemi soutěžícími 
na trhu s platebními účty. Sdělení 
informací o poplatcích by mělo vycházet ze 
standardizované terminologie týkající se 
nejreprezentativnějších platebních služeb
v každém členském státě, popřípadě
s využitím termínů a definic stanovených 
na úrovni EU. Aby spotřebitelé porozuměli 
poplatkům, jež musí hradit za svůj platební 
účet, měl by jim být poskytnut glosář 
vysvětlující veškeré poplatky a služby 
uvedené na seznamu. Glosář by měl sloužit 
jako užitečný nástroj na podporu lepšího 
porozumění smyslu poplatků a měl by 
přispět k tomu, aby spotřebitelé byli 
schopni vybírat si z širší nabídky 
platebních účtů. Rovněž by měla být 
zavedena povinnost poskytovatelů 
platebních služeb informovat spotřebitele 
alespoň jednou ročně o všech poplatcích 
účtovaných za jejich účet a o úrocích, 
které za něj získali či zaplatili. Tyto 
informace ex post by měly být poskytnuty 
ve zvláštním shrnutí. Měly by poskytovat 
úplný přehled o účtovaných poplatcích a 
získaných a zaplacených úrocích, aby 
spotřebitel mohl pochopit, čeho se výdaje 
na poplatky a úroky týkají, a posoudit 
potřebu buď upravit způsob spotřeby, nebo 
přejít k jinému poskytovateli. Jejich přínos 
by byl maximální, pokud by se informace 
ex post týkaly stejných služeb jako 
informace ex ante. Spotřebitelům, kteří o 
to požádají, by měl být zaslán výpis 
poplatků v papírovém formátu. 
V opačném by tento výpis mohl být 



PE516.948v02-00 28/167 AM\1002483CS.doc

CS

rozesílán elektronicky.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby mohli spotřebitelé snadno 
porovnat poplatky za platební účty v rámci 
jednotného trhu, poskytovatelé platebních 
služeb by měli spotřebitelům poskytnout 
seznam poplatků účtovaných za služby 
uvedené ve standardizované terminologii. 
To by rovněž přispělo k nastolení rovných 
podmínek mezi úvěrovými institucemi 
soutěžícími na trhu s platebními účty. 
Sdělení informací o poplatcích by mělo 
obsahovat pouze informace 
o nejreprezentativnějšch platebních 
službách v každém členském státě, 
s využitím termínů a definic stanovených 
na úrovni EU, je-li to na místě. Aby 
spotřebitelé porozuměli poplatkům, jež 
musí hradit za svůj platební účet, měl by 
jim být poskytnut glosář vysvětlující 
alespoň poplatky a služby uvedené 
na seznamu. Glosář by měl sloužit jako 
užitečný nástroj na podporu lepšího 
porozumění smyslu poplatků a měl by 
přispět k tomu, aby spotřebitelé byli 
schopni vybírat si z širší nabídky 
platebních účtů. Rovněž by měla být 
zavedena povinnost poskytovatelů 
platebních služeb informovat spotřebitele 
alespoň jednou ročně o všech poplatcích 
účtovaných za jejich účet. Tyto informace 
ex post by měly být poskytnuty 
ve zvláštním shrnutí. Měly by poskytovat 
úplný přehled o účtovaných poplatcích, 
aby spotřebitel mohl pochopit, čeho se 
výdaje na poplatky týkají, a posoudit 

(15) Aby mohli spotřebitelé snadno 
porovnat poplatky za platební účty v rámci 
jednotného trhu, poskytovatelé platebních 
služeb by měli spotřebitelům poskytnout 
seznam poplatků účtovaných za služby 
uvedené ve standardizované terminologii
na vnitrostátní úrovni. To by rovněž 
přispělo k nastolení rovných podmínek 
mezi úvěrovými institucemi soutěžícími 
na trhu s platebními účty. Sdělení 
informací o poplatcích by mělo obsahovat 
pouze informace o nejreprezentativnějších
platebních službách v každém členském 
státě. Aby spotřebitelé porozuměli 
poplatkům, jež musí hradit za svůj platební 
účet, měl by jim být poskytnut glosář 
vysvětlující alespoň poplatky a služby 
uvedené na seznamu. Glosář by měl sloužit 
jako užitečný nástroj na podporu lepšího 
porozumění smyslu poplatků a měl by 
přispět k tomu, aby spotřebitelé byli 
schopni vybírat si z širší nabídky 
platebních účtů. Rovněž by měla být 
zavedena povinnost poskytovatelů 
platebních služeb informovat spotřebitele 
alespoň jednou ročně o všech poplatcích 
účtovaných za jejich účet. Tyto informace 
ex post by měly být poskytnuty 
ve zvláštním shrnutí. Měly by poskytovat 
úplný přehled o účtovaných poplatcích, 
aby spotřebitel mohl pochopit, čeho se 
výdaje na poplatky týkají, a posoudit 
potřebu buď upravit způsob spotřeby, nebo 
přejít k jinému poskytovateli. Jejich přínos 
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potřebu buď upravit způsob spotřeby nebo 
přejít k jinému poskytovateli. Jejich přínos 
by byl maximální, pokud by se informace 
ex post týkaly stejných služeb jako 
informace ex ante.

by byl maximální, pokud by se informace 
ex post týkaly stejných služeb jako 
informace ex ante.

Or. en

Odůvodnění

Zvážíme-li správní náklady, které by byly s procesem standardizace poplatků spojeny, není 
jeho reálný přínos nijak zřejmý.

Pozměňovací návrh 155
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby splňovaly potřeby spotřebitelů, je 
nezbytné zajistit, aby informace o 
poplatcích za platební účty byly přesné, 
jasné a porovnatelné. Tato směrnice by 
proto měla stanovit společné požadavky 
na prezentaci sdělení informací o 
poplatcích a výpis poplatků s cílem zajistit, 
aby byly pro spotřebitele srozumitelné 
a porovnatelné. V každém členském státě 
by měl být ve všech sděleních informací o 
poplatcích a výpisech poplatků dodržován 
stejný formát, pořadí položek a nadpisy,
aby se spotřebitelům umožnilo porovnání 
těchto dvou dokumentů, čímž se dosáhne 
maximálního porozumění a využití 
uvedených informací. Sdělení informací o 
poplatcích a výpis poplatků by měly být 
jasně rozeznatelné od jiných sdělení. Měly 
by být identifikovány společným 
symbolem.

(16) Aby splňovaly potřeby spotřebitelů, je 
nezbytné zajistit, aby informace o 
poplatcích za platební účty byly přesné, 
jasné a porovnatelné.

Or. en
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Odůvodnění

Pro účely této směrnice nejsou takto podrobné předpisy týkající se sdělení informací o 
poplatcích nezbytné.

Pozměňovací návrh 156
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby splňovaly potřeby spotřebitelů, je 
nezbytné zajistit, aby informace o 
poplatcích za platební účty byly přesné, 
jasné a porovnatelné. Tato směrnice by 
proto měla stanovit společné požadavky 
na prezentaci sdělení informací o 
poplatcích a výpis poplatků s cílem zajistit, 
aby byly pro spotřebitele srozumitelné 
a porovnatelné. V každém členském státě 
by měl být ve všech sděleních informací o 
poplatcích a výpisech poplatků dodržován 
stejný formát, pořadí položek a nadpisy, 
aby se spotřebitelům umožnilo porovnání 
těchto dvou dokumentů, čímž se dosáhne 
maximálního porozumění a využití 
uvedených informací. Sdělení informací o 
poplatcích a výpis poplatků by měly být 
jasně rozeznatelné od jiných sdělení. Měly 
by být identifikovány společným 
symbolem.

(16) Aby splňovaly potřeby spotřebitelů, je 
nezbytné zajistit, aby informace o 
poplatcích za platební účty byly přesné, 
jasné a porovnatelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Aby bylo zajištěno jednotné použití 
platné terminologie na úrovni EU v rámci 
Unie, měly by členské státy 
poskytovatelům platebních služeb uložit 
povinnost používat při komunikaci se 
spotřebiteli platnou terminologii na 
úrovni EU spolu se zbývající vnitrostátní 
standardizovanou terminologií 
identifikovanou v prozatímním seznamu, 
včetně sdělení informací o poplatcích a 
výpisu poplatků. S výjimkou sdělení 
informací o poplatcích a výpisu poplatků 
smějí poskytovatelé platebních služeb 
k označení služeb používat obchodní 
značky.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zvážíme-li správní náklady, které by byly s procesem standardizace poplatků spojeny, není 
jeho reálný přínos nijak zřejmý.

Pozměňovací návrh 158
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Aby bylo zajištěno jednotné použití 
platné terminologie na úrovni EU v rámci 
Unie, měly by členské státy 
poskytovatelům platebních služeb uložit 
povinnost používat při komunikaci se 
spotřebiteli platnou terminologii na 
úrovni EU spolu se zbývající vnitrostátní 
standardizovanou terminologií 
identifikovanou v prozatímním seznamu, 
včetně sdělení informací o poplatcích a 
výpisu poplatků. S výjimkou sdělení 
informací o poplatcích a výpisu poplatků 

vypouští se
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smějí poskytovatelé platebních služeb 
k označení služeb používat obchodní 
značky.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Aby bylo zajištěno jednotné použití 
platné terminologie na úrovni EU v rámci 
Unie, měly by členské státy 
poskytovatelům platebních služeb uložit 
povinnost používat při komunikaci se 
spotřebiteli platnou terminologii na úrovni 
EU spolu se zbývající vnitrostátní 
standardizovanou terminologií 
identifikovanou v prozatímním seznamu, 
včetně sdělení informací o poplatcích a
výpisu poplatků. S výjimkou sdělení 
informací o poplatcích a výpisu poplatků 
smějí poskytovatelé platebních služeb 
k označení služeb používat obchodní 
značky.

(17) Aby bylo zajištěno jednotné použití 
platné terminologie na úrovni EU v rámci
celé Unie, měly by členské státy 
poskytovatelům platebních služeb uložit 
povinnost používat při komunikaci se 
spotřebiteli seznam stanovený na úrovni 
EU, obsahující sdělení informací o 
poplatcích a výpis poplatků. Poskytovatelé 
platebních služeb smějí k označení služeb 
používat obchodní značky.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Aby bylo zajištěno jednotné použití 
platné terminologie na úrovni EU v rámci 
Unie, měly by členské státy 
poskytovatelům platebních služeb uložit 

(17) Aby bylo zajištěno jednotné použití 
platné terminologie na úrovni EU v rámci 
Unie, měly by členské státy 
poskytovatelům platebních služeb uložit 
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povinnost používat při komunikaci se 
spotřebiteli platnou terminologii na 
úrovni EU spolu se zbývající vnitrostátní 
standardizovanou terminologií
identifikovanou v prozatímním seznamu, 
včetně sdělení informací o poplatcích a 
výpisu poplatků. S výjimkou sdělení 
informací o poplatcích a výpisu poplatků 
smějí poskytovatelé platebních služeb 
k označení služeb používat obchodní 
značky.

povinnost používat při komunikaci se 
spotřebiteli vnitrostátní standardizovanou
terminologii identifikovanou 
v prozatímním seznamu, včetně sdělení 
informací o poplatcích a výpisu poplatků.
Ve sdělení informací o poplatcích a výpisu 
poplatků smějí poskytovatelé platebních 
služeb k označení služeb používat navíc 
také obchodní značky.

Or. de

Pozměňovací návrh 161
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Aby bylo zajištěno jednotné použití 
platné terminologie na úrovni EU v rámci 
Unie, měly by členské státy 
poskytovatelům platebních služeb uložit 
povinnost používat při komunikaci se 
spotřebiteli platnou terminologii na úrovni 
EU spolu se zbývající vnitrostátní 
standardizovanou terminologií 
identifikovanou v prozatímním seznamu, 
včetně sdělení informací o poplatcích a
výpisu poplatků. S výjimkou sdělení 
informací o poplatcích a výpisu poplatků
smějí poskytovatelé platebních služeb 
k označení služeb používat obchodní 
značky.

(17) Aby bylo zajištěno jednotné použití 
platné terminologie na úrovni EU v rámci 
Unie, měly by členské státy 
poskytovatelům platebních služeb uložit 
povinnost používat při komunikaci se 
spotřebiteli platnou terminologii na úrovni 
EU spolu se zbývající vnitrostátní 
standardizovanou terminologií 
identifikovanou v prozatímním seznamu, 
včetně sdělení informací o poplatcích,
výpisu poplatků a smluvních informací.
V komerčních informacích smějí 
poskytovatelé platebních služeb k označení 
služeb používat obchodní značky, pokud 
jsou v nich jednoznačně uvedeny 
odpovídající termíny standardizované na 
úrovni EU či případně na úrovni 
jednotlivých členských států.

Or. en
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Pozměňovací návrh 162
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Srovnávací internetové stránky 
představují pro spotřebitele efektivní 
prostředek, jak z jednoho místa posoudit 
kvalitu různých nabídek platebních účtů. 
Mohou dosáhnout správné rovnováhy 
mezi potřebou toho, aby informace byly 
jasné a stručné, nicméně úplné, díky 
tomu, že uživatelům umožní získat 
podrobnější informace, mají-li o ně zájem. 
Mohou také snížit náklady na 
vyhledávání, protože spotřebitelé nebudou 
muset shromažďovat informace odděleně 
od jednotlivých poskytovatelů platebních 
služeb zvlášť.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti této směrnice by se neměla rozšiřovat na srovnávací internetové stránky, 
které toho zahrnují mnohem více než jen platební účty.

Pozměňovací návrh 163
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Za účelem získání nestranných 
informací o bankovních poplatcích by 
spotřebitelé měli mít přístup ke 
srovnávacím internetovým stránkám, jež 
jsou provozně nezávislé 
na poskytovatelích platebních služeb. 
Členské státy by proto měly zajistit, aby na 
jejich území byla spotřebitelům k dispozici 

vypouští se
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alespoň jedna taková internetová stránka. 
Tyto srovnávací internetové stránky 
mohou provozovat příslušné orgány, jiné 
veřejné orgány a/nebo akreditované 
soukromé subjekty. Členské státy by měly 
zavést systém dobrovolné akreditace, který 
soukromým provozovatelům srovnávacích 
internetových stránek umožní požádat o 
akreditaci v souladu se stanovenými 
kritérii kvality. Srovnávací internetová 
stránka provozovaná příslušným orgánem 
nebo jiným veřejným orgánem by měla být 
zřízena v případě, že nedošlo k akreditaci 
soukromě provozované internetové 
stránky. Tyto internetové stránky by 
rovněž měly splňovat kritéria kvality.

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti této směrnice by se neměla rozšiřovat na srovnávací internetové stránky, 
které toho zahrnují mnohem více než jen platební účty.

Pozměňovací návrh 164
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Za účelem získání nestranných 
informací o bankovních poplatcích by 
spotřebitelé měli mít přístup ke 
srovnávacím internetovým stránkám, jež 
jsou provozně nezávislé na poskytovatelích 
platebních služeb. Členské státy by proto 
měly zajistit, aby na jejich území byla 
spotřebitelům k dispozici alespoň jedna 
taková internetová stránka. Tyto 
srovnávací internetové stránky mohou 
provozovat příslušné orgány, jiné veřejné 
orgány a/nebo akreditované soukromé 
subjekty. Členské státy by měly zavést 
systém dobrovolné akreditace, který 

(19) Za účelem získání nestranných 
informací o účtovaných poplatcích a 
úrokových sazbách platných pro platební 
účty by spotřebitelé měli mít bezplatný
přístup ke srovnávacím internetovým 
stránkám, jež jsou finančně i provozně 
nezávislé na poskytovatelích platebních 
služeb. Členské státy by proto měly zajistit, 
aby na jejich území byla spotřebitelům 
k dispozici alespoň jedna taková 
internetová stránka. Tyto srovnávací 
internetové stránky mohou provozovat 
příslušné orgány, jiné veřejné orgány 
a/nebo akreditované soukromé subjekty. 
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soukromým provozovatelům srovnávacích 
internetových stránek umožní požádat o 
akreditaci v souladu se stanovenými kritérii 
kvality. Srovnávací internetová stránka 
provozovaná příslušným orgánem nebo 
jiným veřejným orgánem by měla být 
zřízena v případě, že nedošlo k akreditaci 
soukromě provozované internetové 
stránky. Tyto internetové stránky by 
rovněž měly splňovat kritéria kvality.

Členské státy by měly zavést systém 
dobrovolné akreditace, který soukromým 
provozovatelům srovnávacích 
internetových stránek umožní požádat o 
akreditaci v souladu se stanovenými kritérii 
kvality. Srovnávací internetová stránka 
provozovaná příslušným orgánem nebo 
jiným veřejným orgánem by měla být 
zřízena v případě, že nedošlo k akreditaci 
soukromě provozované internetové 
stránky. Tyto internetové stránky by 
rovněž měly splňovat kritéria kvality. Aby 
měli spotřebitelé snadný přístup ke 
srovnávacím internetovým stránkám také 
v jiných členských státech, měl by být 
zřízen unijní internetový portál obsahující 
odkazy na všechny internetové stránky 
zřízené na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Za účelem získání nestranných 
informací o bankovních poplatcích by 
spotřebitelé měli mít přístup ke 
srovnávacím internetovým stránkám, jež 
jsou provozně nezávislé na poskytovatelích 
platebních služeb. Členské státy by proto 
měly zajistit, aby na jejich území byla 
spotřebitelům k dispozici alespoň jedna 
taková internetová stránka. Tyto 
srovnávací internetové stránky mohou 
provozovat příslušné orgány, jiné veřejné 
orgány a/nebo akreditované soukromé 
subjekty. Členské státy by měly zavést 
systém dobrovolné akreditace, který 
soukromým provozovatelům srovnávacích 
internetových stránek umožní požádat o 
akreditaci v souladu se stanovenými kritérii 

(19) Za účelem získání nestranných 
informací o bankovních poplatcích by 
spotřebitelé měli mít přístup ke 
srovnávacím internetovým stránkám, jež 
jsou provozně nezávislé na poskytovatelích 
platebních služeb. Členské státy by proto 
měly zajistit, aby na jejich území byla 
spotřebitelům k dispozici alespoň jedna 
taková internetová stránka. Tyto 
srovnávací internetové stránky mohou 
provozovat příslušné orgány, jiné veřejné 
orgány a/nebo akreditované soukromé 
subjekty. Členské státy by měly zavést 
systém dobrovolné akreditace, který 
soukromým provozovatelům srovnávacích 
internetových stránek umožní požádat o 
akreditaci v souladu se stanovenými kritérii 
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kvality. Srovnávací internetová stránka 
provozovaná příslušným orgánem nebo 
jiným veřejným orgánem by měla být 
zřízena v případě, že nedošlo k akreditaci 
soukromě provozované internetové 
stránky. Tyto internetové stránky by 
rovněž měly splňovat kritéria kvality.

kvality. Srovnávací internetová stránka 
provozovaná příslušným orgánem nebo 
jiným veřejným orgánem by měla být 
zřízena v případě, že nedošlo k akreditaci 
soukromě provozované internetové 
stránky. Tyto internetové stránky by 
rovněž měly splňovat kritéria kvality. Pro 
usnadnění přehledu o poplatcích 
účtovaných poskytovateli platebních 
služeb v Evropské unii by Evropská 
komise měla zřídit aktuální, nezávislý, 
přesný, spolehlivý a uživatelsky vstřícný 
portál, který by obsahoval veškeré odkazy 
na akreditované srovnávací internetové 
stránky v příslušných členských státech. 

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je běžnou praxí poskytovatelů 
platebních služeb nabízet platební účet 
v balíčku s jinými finančními produkty či 
službami. Tato praxe může být pro 
poskytovatele platebních služeb 
prostředkem, jak diverzifikovat svou 
nabídku a vzájemně soutěžit, a v konečném 
důsledku může být pro spotřebitele 
prospěšná. Studie Komise o praktikách 
vázání produktů v odvětví finančních 
služeb, provedená v roce 2009, jakož i 
příslušné konzultace a stížností spotřebitelů 
nicméně ukázaly, že poskytovatelé 
platebních služeb někdy bankovní účty 
nabízejí v balíčku s produkty, které si 
spotřebitelé nevyžádali a které nejsou pro 
platební účet nezbytné, například pojištění 
domácnosti. Kromě toho bylo 
konstatováno, že tyto praktiky mohou 
snížit transparentnost a porovnatelnost cen, 

(20) Je běžnou praxí poskytovatelů 
platebních služeb nabízet platební účet 
v balíčku s jinými finančními produkty či 
službami. Tato praxe může být pro 
poskytovatele platebních služeb 
prostředkem, jak diverzifikovat svou 
nabídku a vzájemně soutěžit, a v konečném 
důsledku může být pro spotřebitele 
prospěšná. Studie Komise o praktikách 
vázání produktů v odvětví finančních 
služeb, provedená v roce 2009, jakož i 
příslušné konzultace a stížností spotřebitelů 
nicméně ukázaly, že poskytovatelé 
platebních služeb někdy bankovní účty 
nabízejí v balíčku s produkty, které si 
spotřebitelé nevyžádali a které nejsou pro 
platební účet nezbytné, například pojištění 
domácnosti. Kromě toho bylo 
konstatováno, že tyto praktiky mohou 
snížit transparentnost a porovnatelnost cen, 
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omezit nákupní možnosti spotřebitelů a 
negativně ovlivnit jejich mobilitu. Členské 
státy by proto měly zajistit, aby v případě, 
že poskytovatelé platebních služeb nabízejí 
platební účet v balíčku s jinými produkty, 
byly spotřebitelům poskytnuty informace 
o příslušných poplatcích za platební účet a 
za každou další finanční službu zahrnutou 
v balíčku zvlášť. Tyto povinnosti by se 
neměly vztahovat na služby, které jsou 
přirozeně spojené s používáním 
platebního účtu, jako jsou výběr hotovosti, 
bezhotovostní převody nebo platební 
karty. Tyto služby by proto měly být 
z oblasti působnosti tohoto ustanovení 
vyloučeny.

omezit nákupní možnosti spotřebitelů a 
negativně ovlivnit jejich mobilitu. Členské 
státy by proto měly zajistit, aby v případě, 
že poskytovatelé platebních služeb nabízejí 
platební účet v balíčku s jinými finančními 
službami, byly spotřebitelům v případech, 
kdy mají možnost, aby si koupili zvlášť 
platební účet a zvlášť k němu nabízené 
služby, poskytnuty informace o 
příslušných poplatcích za platební účet a 
za každou další finanční službu zahrnutou 
v balíčku zvlášť.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasně formulováno, že je rozdíl mezi účty, které nabízejí určitou škálu služeb, a 
účty, které jsou v balíčku s jinými finančními službami, jako je například pojištění. V tomto 
druhém případě není možné využívat služby odděleně. Měl by být stanoven požadavek, který 
by v takovém případě umožňoval zajistit, aby poskytovatel platebních služeb spotřebitele 
upozornil na náklady spojené se zřízením platebního účtu, který je součástí balíčku 
zahrnujícího další služby, a aby se ujistil, že zákazník je pro tento produkt způsobilý.

Pozměňovací návrh 167
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je běžnou praxí poskytovatelů 
platebních služeb nabízet platební účet 
v balíčku s jinými finančními produkty či 
službami. Tato praxe může být pro 
poskytovatele platebních služeb 
prostředkem, jak diverzifikovat svou 
nabídku a vzájemně soutěžit, a v konečném 
důsledku může být pro spotřebitele 
prospěšná. Studie Komise o praktikách 
vázání produktů v odvětví finančních 

(20) Je běžnou praxí poskytovatelů 
platebních služeb nabízet platební účet 
v balíčku s jinými finančními produkty či 
službami. Tato praxe může být pro 
poskytovatele platebních služeb 
prostředkem, jak diverzifikovat svou 
nabídku a vzájemně soutěžit, a v konečném 
důsledku může být pro spotřebitele 
prospěšná. Studie Komise o praktikách 
vázání produktů v odvětví finančních 
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služeb, provedená v roce 2009, jakož i 
příslušné konzultace a stížností spotřebitelů 
nicméně ukázaly, že poskytovatelé 
platebních služeb někdy bankovní účty 
nabízejí v balíčku s produkty, které si 
spotřebitelé nevyžádali a které nejsou pro 
platební účet nezbytné, například pojištění 
domácnosti. Kromě toho bylo 
konstatováno, že tyto praktiky mohou 
snížit transparentnost a porovnatelnost cen, 
omezit nákupní možnosti spotřebitelů a 
negativně ovlivnit jejich mobilitu. Členské 
státy by proto měly zajistit, aby v případě, 
že poskytovatelé platebních služeb nabízejí 
platební účet v balíčku s jinými produkty, 
byly spotřebitelům poskytnuty informace 
o příslušných poplatcích za platební účet a 
za každou další finanční službu zahrnutou 
v balíčku zvlášť. Tyto povinnosti by se 
neměly vztahovat na služby, které jsou 
přirozeně spojené s používáním 
platebního účtu, jako jsou výběr hotovosti, 
bezhotovostní převody nebo platební 
karty. Tyto služby by proto měly být 
z oblasti působnosti tohoto ustanovení 
vyloučeny.

služeb, provedená v roce 2009, jakož i 
příslušné konzultace a stížností spotřebitelů 
nicméně ukázaly, že poskytovatelé 
platebních služeb někdy bankovní účty 
nabízejí v balíčku s produkty, které si 
spotřebitelé nevyžádali a které nejsou pro 
platební účet nezbytné, například pojištění 
domácnosti. Kromě toho bylo 
konstatováno, že tyto praktiky mohou 
snížit transparentnost a porovnatelnost cen, 
omezit nákupní možnosti spotřebitelů a 
negativně ovlivnit jejich mobilitu. Členské 
státy by proto měly zajistit, aby v případě, 
že poskytovatelé platebních služeb nabízejí 
platební účet v balíčku s jinými produkty, 
byly spotřebitelům poskytnuty informace 
o příslušných poplatcích za platební účet a 
za každou další finanční službu zahrnutou 
v balíčku zvlášť.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je běžnou praxí poskytovatelů 
platebních služeb nabízet platební účet 
v balíčku s jinými finančními produkty či 
službami. Tato praxe může být pro 
poskytovatele platebních služeb 
prostředkem, jak diverzifikovat svou 
nabídku a vzájemně soutěžit, a v konečném 
důsledku může být pro spotřebitele 
prospěšná. Studie Komise o praktikách 

(20) Je běžnou praxí poskytovatelů 
platebních služeb nabízet platební účet 
v balíčku s jinými finančními produkty či 
službami. Tato praxe může být pro 
poskytovatele platebních služeb 
prostředkem, jak diverzifikovat svou 
nabídku a vzájemně soutěžit, a v konečném 
důsledku může být pro spotřebitele 
prospěšná. Studie Komise o praktikách 
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vázání produktů v odvětví finančních 
služeb, provedená v roce 2009, jakož i 
příslušné konzultace a stížností spotřebitelů 
nicméně ukázaly, že poskytovatelé 
platebních služeb někdy bankovní účty 
nabízejí v balíčku s produkty, které si 
spotřebitelé nevyžádali a které nejsou pro 
platební účet nezbytné, například pojištění 
domácnosti. Kromě toho bylo 
konstatováno, že tyto praktiky mohou 
snížit transparentnost a porovnatelnost cen, 
omezit nákupní možnosti spotřebitelů a 
negativně ovlivnit jejich mobilitu. Členské 
státy by proto měly zajistit, aby v případě, 
že poskytovatelé platebních služeb nabízejí 
platební účet v balíčku s jinými produkty, 
byly spotřebitelům poskytnuty informace 
o příslušných poplatcích za platební účet a 
za každou další finanční službu zahrnutou 
v balíčku zvlášť. Tyto povinnosti by se 
neměly vztahovat na služby, které jsou 
přirozeně spojené s používáním platebního 
účtu, jako jsou výběr hotovosti, 
bezhotovostní převody nebo platební karty. 
Tyto služby by proto měly být z oblasti 
působnosti tohoto ustanovení vyloučeny.

vázání produktů v odvětví finančních 
služeb, provedená v roce 2009, jakož i 
příslušné konzultace a stížností spotřebitelů 
nicméně ukázaly, že poskytovatelé 
platebních služeb někdy bankovní účty 
nabízejí v balíčku s produkty, které si 
spotřebitelé nevyžádali a které nejsou pro 
platební účet nezbytné, například pojištění 
domácnosti. Kromě toho bylo 
konstatováno, že tyto praktiky mohou 
snížit transparentnost a porovnatelnost cen, 
omezit nákupní možnosti spotřebitelů a 
negativně ovlivnit jejich mobilitu. Členské 
státy by proto měly zajistit, aby v případě, 
že poskytovatelé platebních služeb nabízejí 
platební účet v balíčku s jinými produkty, 
byly spotřebitelům poskytnuty informace
ohledně toho, zda je možné zakoupit 
jednotlivé součásti balíčku samostatně, a 
pokud taková možnost existuje, aby jim 
byly poskytnuty informace o nákladech a
poplatcích za každou další finanční službu 
zahrnutou v balíčku zvlášť. Tyto 
povinnosti by se neměly vztahovat 
na služby, které jsou přirozeně spojené 
s používáním platebního účtu, jako jsou 
výběr hotovosti, bezhotovostní převody 
nebo platební karty. Tyto služby by proto 
měly být z oblasti působnosti tohoto 
ustanovení vyloučeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je běžnou praxí poskytovatelů 
platebních služeb nabízet platební účet 
v balíčku s jinými finančními produkty či 
službami. Tato praxe může být pro 
poskytovatele platebních služeb 

(20) Je běžnou praxí poskytovatelů 
platebních služeb nabízet platební účet 
v balíčku s jinými finančními produkty či 
službami. Tato praxe může být pro 
poskytovatele platebních služeb 
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prostředkem, jak diverzifikovat svou 
nabídku a vzájemně soutěžit, a v konečném 
důsledku může být pro spotřebitele 
prospěšná. Studie Komise o praktikách 
vázání produktů v odvětví finančních 
služeb, provedená v roce 2009, jakož i 
příslušné konzultace a stížností spotřebitelů 
nicméně ukázaly, že poskytovatelé 
platebních služeb někdy bankovní účty 
nabízejí v balíčku s produkty, které si 
spotřebitelé nevyžádali a které nejsou pro 
platební účet nezbytné, například pojištění 
domácnosti. Kromě toho bylo 
konstatováno, že tyto praktiky mohou 
snížit transparentnost a porovnatelnost cen, 
omezit nákupní možnosti spotřebitelů a 
negativně ovlivnit jejich mobilitu. Členské 
státy by proto měly zajistit, aby v případě, 
že poskytovatelé platebních služeb nabízejí 
platební účet v balíčku s jinými produkty, 
byly spotřebitelům poskytnuty informace 
o příslušných poplatcích za platební účet a 
za každou další finanční službu zahrnutou 
v balíčku zvlášť. Tyto povinnosti by se 
neměly vztahovat na služby, které jsou 
přirozeně spojené s používáním platebního 
účtu, jako jsou výběr hotovosti, 
bezhotovostní převody nebo platební karty. 
Tyto služby by proto měly být z oblasti 
působnosti tohoto ustanovení vyloučeny.

prostředkem, jak diverzifikovat svou 
nabídku a vzájemně soutěžit, a v konečném 
důsledku může být pro spotřebitele 
prospěšná. Studie Komise o praktikách 
vázání produktů v odvětví finančních 
služeb, provedená v roce 2009, jakož i 
příslušné konzultace a stížností spotřebitelů 
nicméně ukázaly, že poskytovatelé 
platebních služeb někdy bankovní účty 
nabízejí v balíčku s produkty, které si 
spotřebitelé nevyžádali a které nejsou pro 
platební účet nezbytné, například pojištění 
domácnosti. Kromě toho bylo 
konstatováno, že tyto praktiky mohou 
snížit transparentnost a porovnatelnost cen, 
omezit nákupní možnosti spotřebitelů a 
negativně ovlivnit jejich mobilitu. Členské 
státy by proto měly zajistit, aby v případě, 
že poskytovatelé platebních služeb nabízejí 
platební účet v balíčku s jinými produkty, 
byly spotřebitelům poskytnuty informace 
o příslušných poplatcích za platební účet a 
za každou další finanční službu zahrnutou 
v balíčku zvlášť. Tyto povinnosti by se 
neměly vztahovat na služby, které jsou 
přirozeně spojené s používáním platebního 
účtu, jako jsou výběr hotovosti, 
bezhotovostní převody nebo platební karty. 
Tyto služby, jakož i právoplatné získání 
členství v družstvu, by proto měly být 
z oblasti působnosti tohoto konkrétního
ustanovení vyloučeny.

Or. de

Pozměňovací návrh 170
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Spotřebitelé jsou motivováni ke 
změně účtu, pouze pokud tento proces 
neznamená přílišnou administrativní 

(21) Spotřebitelé jsou motivováni ke 
změně účtu, pouze pokud tento proces 
neznamená přílišnou administrativní 
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a finanční zátěž. Postup pro změnu 
platebních účtů a přechod k jinému 
poskytovateli platebních služeb by měl být 
jasný a rychlý. Případné poplatky účtované 
poskytovateli platebních služeb 
v souvislosti se službou změny účtu by 
měly odpovídat skutečným nákladům, 
které poskytovatelům platebních služeb 
vzniknou. V zájmu pozitivního dopadu 
na hospodářskou soutěž by změna účtu
měla být usnadněna rovněž 
na přeshraniční úrovni. Vzhledem k tomu, 
že přeshraniční změna účtu by mohla být 
složitější než změna v rámci jednoho státu 
a mohla by od poskytovatelů platebních 
služeb vyžadovat, aby přizpůsobili a 
upravili své interní postupy, je třeba pro 
přeshraniční změnu účtu stanovit delší 
lhůty. Nutnost zachovat různé lhůty by 
měla být posouzena v rámci přezkumu 
navrhované směrnice.

a finanční zátěž. Postup pro změnu 
platebních účtů a přechod k jinému 
poskytovateli platebních služeb by měl být 
jasný a rychlý. Případné poplatky účtované 
poskytovateli platebních služeb 
v souvislosti se službou změny účtu by 
měly odpovídat skutečným nákladům, 
které poskytovatelům platebních služeb 
vzniknou. Spotřebitelé jsou motivováni ke 
změně účtu, pouze pokud tento proces 
neznamená přílišnou administrativní 
a finanční zátěž. Postup pro změnu 
platebních účtů a přechod k jinému 
poskytovateli platebních služeb by měl být 
jasný a rychlý. Případné poplatky 
účtované poskytovateli platebních služeb 
v souvislosti se službou změny účtu by 
měly odpovídat skutečným nákladům, 
které poskytovatelům platebních služeb 
vzniknou. Nabízení takových služeb by se 
navíc neobešlo bez obtíží, protože 
technické normy, obchodní pravidla a 
právní požadavky jsou u různých 
platebních režimů v jednotlivých 
členských státech EU různé. Navíc poté, 
co dne 1. února 2014 vstoupí v platnost 
nařízení (EU) č. 260/2012, nebudou už 
spotřebitelé pohybující se v rámci 
eurozóny takové služby potřebovat. Pro 
spotřebitele, kteří se pohybují mezi určitou 
zemí eurozóny a zemí, která není její 
součástí, je využívání různých bank 
běžnou praxí. Spotřebitelé tak mají 
možnost zřídit si nový účet a současně 
s ním si nechat i svůj dosavadní účet, 
anebo v případě, že mají vypořádané 
všechny své závazky vůči místním 
poskytovatelům, tento účet zrušit.

Or. en

Odůvodnění

Takový požadavek by s sebou nesl obrovské náklady a riziko, zatímco přínos by byl vzhledem 
k nízké míře poptávky po této přeshraniční službě zjevně nevelký. Přeshraniční transakce
usnadní mimo jiné provedení nařízení (EU) č. 260/2012.
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Pozměňovací návrh 171
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Spotřebitelé jsou motivováni ke 
změně účtu, pouze pokud tento proces 
neznamená přílišnou administrativní 
a finanční zátěž. Postup pro změnu 
platebních účtů a přechod k jinému 
poskytovateli platebních služeb by měl být 
jasný a rychlý. Případné poplatky účtované 
poskytovateli platebních služeb 
v souvislosti se službou změny účtu by 
měly odpovídat skutečným nákladům, 
které poskytovatelům platebních služeb 
vzniknou. V zájmu pozitivního dopadu 
na hospodářskou soutěž by změna účtu 
měla být usnadněna rovněž 
na přeshraniční úrovni. Vzhledem k tomu, 
že přeshraniční změna účtu by mohla být 
složitější než změna v rámci jednoho státu 
a mohla by od poskytovatelů platebních 
služeb vyžadovat, aby přizpůsobili a 
upravili své interní postupy, je třeba pro 
přeshraniční změnu účtu stanovit delší 
lhůty. Nutnost zachovat různé lhůty by 
měla být posouzena v rámci přezkumu 
navrhované směrnice.

(21) Spotřebitelé jsou motivováni ke 
změně účtu, pouze pokud tento proces 
neznamená přílišnou administrativní 
a finanční zátěž. Postup pro změnu 
platebních účtů a přechod k jinému 
poskytovateli platebních služeb by měl být 
jasný a rychlý. Případné poplatky účtované 
poskytovateli platebních služeb 
v souvislosti se službou změny účtu by 
měly odpovídat skutečným nákladům, 
které poskytovatelům platebních služeb 
vzniknou.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Spotřebitelé jsou motivováni ke 
změně účtu, pouze pokud tento proces 
neznamená přílišnou administrativní 

(21) Spotřebitelé jsou motivováni ke 
změně účtu, pouze pokud tento proces 
neznamená přílišnou administrativní 
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a finanční zátěž. Postup pro změnu 
platebních účtů a přechod k jinému 
poskytovateli platebních služeb by měl být 
jasný a rychlý. Případné poplatky 
účtované poskytovateli platebních služeb 
v souvislosti se službou změny účtu by 
měly odpovídat skutečným nákladům, 
které poskytovatelům platebních služeb 
vzniknou. V zájmu pozitivního dopadu 
na hospodářskou soutěž by změna účtu 
měla být usnadněna rovněž na přeshraniční 
úrovni. Vzhledem k tomu, že přeshraniční 
změna účtu by mohla být složitější než 
změna v rámci jednoho státu a mohla by od 
poskytovatelů platebních služeb vyžadovat, 
aby přizpůsobili a upravili své interní 
postupy, je třeba pro přeshraniční změnu 
účtu stanovit delší lhůty. Nutnost zachovat 
různé lhůty by měla být posouzena v rámci 
přezkumu navrhované směrnice.

a finanční zátěž. Postup pro změnu 
platebních účtů a přechod k jinému 
poskytovateli platebních služeb by měl být 
jasný, rychlý a nenákladný. V zájmu 
pozitivního dopadu na hospodářskou 
soutěž by změna účtu měla být usnadněna 
rovněž na přeshraniční úrovni. Vzhledem 
k tomu, že přeshraniční změna účtu by 
mohla být složitější než změna v rámci 
jednoho státu a mohla by od poskytovatelů 
platebních služeb vyžadovat, aby 
přizpůsobili a upravili své interní postupy, 
je třeba pro přeshraniční změnu účtu 
stanovit delší lhůty. Nutnost zachovat 
různé lhůty by měla být posouzena v rámci 
přezkumu navrhované směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Spotřebitelé jsou motivováni ke 
změně účtu, pouze pokud tento proces 
neznamená přílišnou administrativní 
a finanční zátěž. Postup pro změnu 
platebních účtů a přechod k jinému 
poskytovateli platebních služeb by měl být 
jasný a rychlý. Případné poplatky účtované 
poskytovateli platebních služeb 
v souvislosti se službou změny účtu by 
měly odpovídat skutečným nákladům, 
které poskytovatelům platebních služeb 
vzniknou. V zájmu pozitivního dopadu 
na hospodářskou soutěž by změna účtu 
měla být usnadněna rovněž na přeshraniční 
úrovni. Vzhledem k tomu, že přeshraniční 

(21) Spotřebitelé jsou motivováni ke 
změně účtu, pokud potenciální přínosy 
převažují nad vnímanými riziky a pokud
tento proces neznamená přílišnou 
administrativní a finanční zátěž. Postup pro 
změnu platebních účtů a přechod k jinému 
poskytovateli platebních služeb by měl být 
jasný a rychlý. Případné poplatky účtované 
poskytovateli platebních služeb 
v souvislosti se službou změny účtu by 
měly odpovídat skutečným nákladům, 
které poskytovatelům platebních služeb 
vzniknou. V zájmu pozitivního dopadu 
na hospodářskou soutěž by změna účtu 
měla být usnadněna rovněž na přeshraniční 
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změna účtu by mohla být složitější než 
změna v rámci jednoho státu a mohla by od 
poskytovatelů platebních služeb vyžadovat, 
aby přizpůsobili a upravili své interní 
postupy, je třeba pro přeshraniční změnu 
účtu stanovit delší lhůty. Nutnost zachovat 
různé lhůty by měla být posouzena v rámci 
přezkumu navrhované směrnice.

úrovni. Vzhledem k tomu, že přeshraniční 
změna účtu by mohla být složitější než 
změna v rámci jednoho státu a mohla by od 
poskytovatelů platebních služeb vyžadovat, 
aby přizpůsobili a upravili své interní 
postupy, je třeba pro přeshraniční změnu 
účtu stanovit delší lhůty. Nutnost zachovat 
různé lhůty by měla být posouzena v rámci 
přezkumu navrhované směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Proces změny účtu by měl být pro 
spotřebitele co nejjednodušší. Členské státy 
by proto měly zajistit, aby přijímající 
poskytovatel platebních služeb odpovídal 
za zahájení a řízení tohoto procesu jménem 
spotřebitele.

(22) Proces změny účtu by měl být pro 
spotřebitele co nejjednodušší. Členské státy 
by proto měly zajistit, aby přijímající 
poskytovatel platebních služeb odpovídal 
za zahájení a řízení tohoto procesu jménem 
spotřebitele. Požadavky této směrnice, 
které se týkají poskytování služby 
umožňující změnu účtu, mohou být 
doplněny formou zákona, samoregulace 
nebo dobrovolné dohody.

Or. en

Odůvodnění

V členských státech existuje řada iniciativ, které jsou buď ve fázi vývoje, nebo jsou již 
zavedeny. Tato směrnice by proto měla představovat jen minimální harmonizaci.

Pozměňovací návrh 175
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Proces změny účtu by měl být pro 
spotřebitele co nejjednodušší. Členské státy 
by proto měly zajistit, aby přijímající 
poskytovatel platebních služeb odpovídal 
za zahájení a řízení tohoto procesu jménem 
spotřebitele.

(22) Proces změny účtu by měl být pro 
spotřebitele co nejjednodušší. Členské státy 
by proto měly zajistit, aby přijímající 
poskytovatel platebních služeb odpovídal 
za zahájení a řízení tohoto procesu jménem 
spotřebitele. Požadavky této směrnice, 
které se týkají poskytování služby 
umožňující změnu účtu, mohou být 
doplněny formou zákona, samoregulace 
nebo dobrovolné dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) U změny účtu mezi poskytovateli 
platebních služeb v rámci jednoho 
členského státu by členské státy měly mít 
možnost zachovat nebo stanovit pravidla, 
která se budou od pravidel obsažených 
v této směrnici mírně odchylovat, je-li to 
jednoznačně v zájmu spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Aby byla změna účtu úspěšná, je 
nutná spolupráce převádějícího 

(24) Aby byla změna účtu úspěšná, je 
nutná spolupráce převádějícího 
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poskytovatele platebních služeb. 
Převádějící poskytovatel platebních služeb 
by měl přijímajícímu poskytovateli 
platebních služeb poskytnout veškeré 
informace, které považuje za nezbytné 
k obnovení opakujících se plateb na novém 
platebním účtu. Tyto informace by však 
neměly překročit rámec toho, co je nutné 
k provedení změny účtu a přijímající 
poskytovatel platebních služeb by neměl 
požadovat nadbytečné informace.

poskytovatele platebních služeb. 
Převádějící poskytovatel platebních služeb 
by měl přijímajícímu poskytovateli 
platebních služeb v souladu se stávajícími 
požadavky na ochranu údajů poskytnout 
veškeré informace, které považuje za 
nezbytné k obnovení opakujících se plateb 
na novém platebním účtu. Tyto informace 
by však neměly překročit rámec toho, co je 
nutné k provedení změny účtu a přijímající 
poskytovatel platebních služeb by neměl 
požadovat nadbytečné informace.

Or. de

Pozměňovací návrh 178
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají 
v Unii a nemají v určitém členském státě 
platební účet, by měli mít možnost si 
v uvedeném členském státě otevřít 
a používat platební účet se základními 
prvky. Aby byl zajištěn co nejširší přístup 
k takovým účtům, spotřebitelé by k nim 
měli mít přístup bez ohledu na svou 
finanční situaci, včetně případů 
nezaměstnanosti nebo osobního bankrotu, 
a místo svého pobytu. Právo na přístup 
k platebnímu účtu se základními prvky 
v kterémkoli členském státě by navíc mělo 
být poskytnuto v souladu s požadavky 
stanovenými ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. 
října 2005 o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz a 
financování terorismu, zejména pokud jde 
o postupy hloubkové kontroly klienta.

(27) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají 
v Unii a nemají v určitém členském státě 
platební účet, by měli mít možnost si 
v uvedeném členském státě otevřít 
a používat platební účet se základními 
prvky. Členské státy zajistí, aby výkon 
tohoto práva nebyl pro spotřebitele příliš 
obtížný a nadměrně jej nezatěžoval.

Or. en



PE516.948v02-00 48/167 AM\1002483CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 179
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají 
v Unii a nemají v určitém členském státě 
platební účet, by měli mít možnost si 
v uvedeném členském státě otevřít 
a používat platební účet se základními 
prvky. Aby byl zajištěn co nejširší přístup 
k takovým účtům, spotřebitelé by k nim 
měli mít přístup bez ohledu na svou 
finanční situaci, včetně případů 
nezaměstnanosti nebo osobního bankrotu,
a místo svého pobytu. Právo na přístup 
k platebnímu účtu se základními prvky 
v kterémkoli členském státě by navíc mělo 
být poskytnuto v souladu s požadavky 
stanovenými ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 
26. října 2005 o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz 
a financování terorismu, zejména pokud 
jde o postupy hloubkové kontroly klienta.

(27) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají 
v Unii a nemají v určitém členském státě 
platební účet, by měli mít možnost si 
v uvedeném členském státě otevřít 
a používat platební účet se základními 
prvky. Aby byl zajištěn co nejširší přístup 
k takovým účtům, spotřebitelé by k nim 
měli mít přístup bez ohledu na svou 
finanční situaci a místo svého pobytu. Pro 
účinné a plné zapojení do finanční a 
sociální komunity je dnes přístup 
k bankovnímu účtu nezbytností. 
Spotřebitelé bez bankovního účtu jsou 
nuceni používat hotovost, což je omezuje 
v jejich možnostech volby platebních 
metod a znemožňuje jim provádět 
elektronické transakce, ale je to i 
nákladnější. Právo na přístup k platebnímu 
účtu se základními prvky v kterémkoli 
členském státě by navíc mělo být 
poskytnuto v souladu s požadavky 
stanovenými ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 
26. října 2005 o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz 
a financování terorismu, zejména pokud 
jde o postupy hloubkové kontroly klienta.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají 
v Unii a nemají v určitém členském státě 
platební účet, by měli mít možnost si 
v uvedeném členském státě otevřít 
a používat platební účet se základními 
prvky. Aby byl zajištěn co nejširší přístup 
k takovým účtům, spotřebitelé by k nim 
měli mít přístup bez ohledu na svou 
finanční situaci, včetně případů 
nezaměstnanosti nebo osobního bankrotu, a 
místo svého pobytu. Právo na přístup 
k platebnímu účtu se základními prvky 
v kterémkoli členském státě by navíc mělo 
být poskytnuto v souladu s požadavky 
stanovenými ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. 
října 2005 o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz a 
financování terorismu, zejména pokud jde 
o postupy hloubkové kontroly klienta.

(27) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají 
v Unii a nepoužívají v určitém členském 
státě platební účet, by měli mít možnost si 
v uvedeném členském státě otevřít 
a používat platební účet se základními 
prvky. Všechna ustanovení této směrnice, 
která se týkají transparentnosti a 
porovnatelnosti poplatků a změny účtu, se 
vztahují rovněž na platební účty se 
základními prvky. Členské státy by měly 
dále zajistit, aby spotřebitelé měli 
možnosti změnit platební účet se 
základními prvky na jiný a naopak. Aby
byl zajištěn co nejširší přístup k takovým 
účtům, spotřebitelé by k nim měli mít 
přístup bez ohledu na svou finanční situaci, 
včetně případů nezaměstnanosti nebo 
osobního bankrotu, a místo svého pobytu.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají
v Unii a nemají v určitém členském státě 
platební účet, by měli mít možnost si 
v uvedeném členském státě otevřít 
a používat platební účet se základními 
prvky. Aby byl zajištěn co nejširší přístup 
k takovým účtům, spotřebitelé by k nim 
měli mít přístup bez ohledu na svou 
finanční situaci, včetně případů 
nezaměstnanosti nebo osobního bankrotu, 
a místo svého pobytu. Právo na přístup 
k platebnímu účtu se základními prvky 

(27) Spotřebitelé, kterým byl zamítnut 
přístup k základnímu účtu a kteří pobývají
v členském státě poskytovatele platebních 
služeb, u něhož žádají o přístup 
k platebnímu účtu se základními prvky, a 
mohou doložit dostatečnou vazbu na tento 
stát, by měli mít možnost si v uvedeném 
členském státě otevřít a používat platební 
účet se základními prvky. Aby byl zajištěn 
co nejširší přístup k takovým účtům, 
spotřebitelé by k nim měli mít přístup bez 
ohledu na svou finanční situaci, včetně 
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v kterémkoli členském státě by navíc mělo 
být poskytnuto v souladu s požadavky 
stanovenými ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 
26. října 2005 o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz 
a financování terorismu, zejména pokud 
jde o postupy hloubkové kontroly klienta.

případů nezaměstnanosti nebo osobního 
bankrotu. Právo na přístup k platebnímu 
účtu se základními prvky v kterémkoli 
členském státě by navíc mělo být 
poskytnuto v souladu s požadavky 
stanovenými ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 
26. října 2005 o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz 
a financování terorismu, zejména pokud 
jde o postupy hloubkové kontroly klienta.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na požadavky týkající se praní peněz a ochrany před podvody musí spotřebitel 
prokázat potřebu zřídit si platební účet v jiné zemi.

Pozměňovací návrh 182
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají 
v Unii a nemají v určitém členském státě
platební účet, by měli mít možnost si
v uvedeném členském státě otevřít 
a používat platební účet se základními 
prvky. Aby byl zajištěn co nejširší přístup 
k takovým účtům, spotřebitelé by k nim 
měli mít přístup bez ohledu na svou 
finanční situaci, včetně případů 
nezaměstnanosti nebo osobního bankrotu, a 
místo svého pobytu. Právo na přístup 
k platebnímu účtu se základními prvky 
v kterémkoli členském státě by navíc mělo 
být poskytnuto v souladu s požadavky 
stanovenými ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 
26. října 2005 o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz 
a financování terorismu, zejména pokud 

(27) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají 
v Unii a nemají v Unii platební účet, by 
měli mít možnost si ve státě, ve kterém 
obvykle pobývají, otevřít a používat 
platební účet se základními prvky. Aby byl 
zajištěn co nejširší přístup k takovým 
účtům, spotřebitelé by k nim měli mít 
přístup bez ohledu na svou finanční situaci, 
včetně případů nezaměstnanosti nebo 
osobního bankrotu, a místo svého pobytu.
Spotřebitelé musejí prokázat, že na 
dotyčný členský stát a oblast, v níž 
poskytovatel platebních služeb vykonává 
svou obchodní činnost, mají osobní vazby 
ve smyslu místa, kde bydlí, pracují nebo 
studují. Právo na přístup k platebnímu účtu 
se základními prvky v kterémkoli členském 
státě by navíc mělo být poskytnuto 
v souladu s požadavky stanovenými ve 
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jde o postupy hloubkové kontroly klienta. směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2005/60/ES ze dne 26. října 2005 
o předcházení zneužití finančního systému 
k praní peněz a financování terorismu, 
zejména pokud jde o postupy hloubkové 
kontroly klienta.

Or. de

Pozměňovací návrh 183
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají 
v Unii a nemají v určitém členském státě 
platební účet, by měli mít možnost si 
v uvedeném členském státě otevřít 
a používat platební účet se základními 
prvky. Aby byl zajištěn co nejširší přístup 
k takovým účtům, spotřebitelé by k nim 
měli mít přístup bez ohledu na svou 
finanční situaci, včetně případů 
nezaměstnanosti nebo osobního bankrotu, a 
místo svého pobytu. Právo na přístup 
k platebnímu účtu se základními prvky 
v kterémkoli členském státě by navíc mělo 
být poskytnuto v souladu s požadavky 
stanovenými ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 
26. října 2005 o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz 
a financování terorismu, zejména pokud 
jde o postupy hloubkové kontroly klienta.

(27) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají 
v Unii, mohou doložit, že mají určitou 
reálnou vazbu na členský stát dotyčného 
poskytovatele platebních služeb, a nemají 
v určitém členském státě platební účet, by 
měli mít možnost si v uvedeném členském 
státě otevřít a používat platební účet se 
základními prvky. Spotřebitelé by k nim 
měli mít přístup bez ohledu na svou 
finanční situaci, včetně případů 
nezaměstnanosti nebo osobního bankrotu, a 
místo svého pobytu. Od spotřebitelů by se 
měla vyžadovat osobní návštěva 
klientského centra poskytovatele 
platebních služeb v členském státě, jejž si 
zvolili. Členské státy zajistí, aby výkon 
tohoto práva nebyl pro spotřebitele příliš 
obtížný a nadměrně jej nezatěžoval. Právo 
na přístup k platebnímu účtu se základními 
prvky v kterémkoli členském státě by navíc 
mělo být poskytnuto v souladu 
s požadavky stanovenými ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2005/60/ES ze dne 26. října 2005 
o předcházení zneužití finančního systému 
k praní peněz a financování terorismu, 
zejména pokud jde o postupy hloubkové 
kontroly klienta.
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Pozměňovací návrh 184
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají 
v Unii a nemají v určitém členském státě 
platební účet, by měli mít možnost si 
v uvedeném členském státě otevřít 
a používat platební účet se základními 
prvky. Aby byl zajištěn co nejširší přístup 
k takovým účtům, spotřebitelé by k nim 
měli mít přístup bez ohledu na svou 
finanční situaci, včetně případů 
nezaměstnanosti nebo osobního bankrotu,
a místo svého pobytu. Právo na přístup 
k platebnímu účtu se základními prvky 
v kterémkoli členském státě by navíc mělo 
být poskytnuto v souladu s požadavky 
stanovenými ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 
26. října 2005 o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz 
a financování terorismu, zejména pokud 
jde o postupy hloubkové kontroly klienta.

(27) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají 
v Unii a nemají v určitém členském státě 
platební účet, by měli mít možnost si 
v uvedeném členském státě otevřít 
a používat platební účet se základními 
prvky. Aby byl zajištěn co nejširší přístup 
k takovým účtům, spotřebitelé by k nim 
měli mít přístup bez ohledu na svou 
finanční situaci – jako je pracovní status,
výše příjmu, úvěrová historie nebo osobní 
bankrot – a místo svého pobytu. Právo na 
přístup k platebnímu účtu se základními 
prvky v kterémkoli členském státě by navíc 
mělo být poskytnuto v souladu 
s požadavky stanovenými ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2005/60/ES ze dne 26. října 2005 
o předcházení zneužití finančního systému 
k praní peněz a financování terorismu, 
zejména pokud jde o postupy hloubkové 
kontroly klienta.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají 
v Unii a nemají v určitém členském státě

(27) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají 
v Unii a nemají v EU platební účet, by 
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platební účet, by měli mít možnost si 
v uvedeném členském státě otevřít 
a používat platební účet se základními 
prvky. Aby byl zajištěn co nejširší přístup 
k takovým účtům, spotřebitelé by k nim 
měli mít přístup bez ohledu na svou 
finanční situaci, včetně případů 
nezaměstnanosti nebo osobního bankrotu, a 
místo svého pobytu. Právo na přístup 
k platebnímu účtu se základními prvky 
v kterémkoli členském státě by navíc mělo 
být poskytnuto v souladu s požadavky 
stanovenými ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 
26. října 2005 o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz 
a financování terorismu, zejména pokud 
jde o postupy hloubkové kontroly klienta.

měli mít možnost si v uvedeném členském 
státě, na který mají určitou vazbu, otevřít 
a používat platební účet se základními 
prvky. Aby byl zajištěn co nejširší přístup 
k takovým účtům, spotřebitelé by k nim 
měli mít přístup bez ohledu na svou 
finanční situaci, včetně případů 
nezaměstnanosti nebo osobního bankrotu, a 
místo svého pobytu. Právo na přístup 
k platebnímu účtu se základními prvky 
v kterémkoli členském státě by navíc mělo 
být poskytnuto v souladu s požadavky 
stanovenými ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 
26. října 2005 o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz 
a financování terorismu, zejména pokud 
jde o postupy hloubkové kontroly klienta.

Or. de

Pozměňovací návrh 186
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Právo na přístup k platebnímu účtu 
se základními prvky v kterémkoli 
členském státě by mělo být poskytnuto 
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. 
října 2005 o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz a 
financování terorismu, zejména pokud jde 
o postupy hloubkové kontroly klienta.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Olle Ludvigsson
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy by měly zajistit, aby
alespoň jeden poskytovatel platebních 
služeb nabízel spotřebitelům platební účet 
se základními prvky. Přístup by neměl být 
nepřiměřeně obtížný a neměl by 
spotřebitelům způsobovat nepřiměřeně 
vysoké náklady. V tomto ohledu by 
členské státy měly vzít v úvahu faktory, 
jako je umístění určených poskytovatelů 
platebních služeb na jejich území. Aby se 
minimalizovalo riziko finančního 
vyloučení spotřebitelů, měly by členské 
státy zlepšit vzdělávání ve finanční oblasti, 
včetně školního vzdělávání, a bojovat 
s nadměrnou zadlužeností. Členské státy 
by také měly podporovat iniciativy 
poskytovatelů platebních služeb směřující 
k poskytování platebních účtů se 
základními prvky v kombinaci s finančním 
vzděláváním.

(28) Členské státy by měly zajistit, aby
všichni poskytovatelé platebních služeb, 
kteří spotřebitelům nabízejí platební účty, 
nabízeli jako nedílnou součást své řádné 
podnikatelské činnosti platební účet se 
základními prvky. Přístup by neměl být 
nepřiměřeně obtížný a neměl by 
spotřebitelům způsobovat nepřiměřeně 
vysoké náklady. Aby se minimalizovalo 
riziko finančního vyloučení spotřebitelů, 
měly by členské státy zlepšit vzdělávání ve 
finanční oblasti, včetně školního 
vzdělávání, a bojovat s nadměrnou 
zadlužeností. Členské státy by také měly 
podporovat iniciativy poskytovatelů 
platebních služeb směřující k poskytování 
platebních účtů se základními prvky 
v kombinaci s finančním vzděláváním.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy by měly zajistit, aby
alespoň jeden poskytovatel platebních 
služeb nabízel spotřebitelům platební účet 
se základními prvky. Přístup by neměl být 
nepřiměřeně obtížný a neměl by 
spotřebitelům způsobovat nepřiměřeně 
vysoké náklady. V tomto ohledu by 
členské státy měly vzít v úvahu faktory, 
jako je umístění určených poskytovatelů 
platebních služeb na jejich území. Aby se 

(28) Členské státy by měly zajistit, aby
banky podnikající v oblasti retailového 
bankovnictví nabízely spotřebitelům 
platební účet se základními prvky. Přístup 
by neměl být nepřiměřeně obtížný a neměl 
by spotřebitelům způsobovat nepřiměřeně 
vysoké náklady. V tomto ohledu by 
členské státy měly zajistit, aby výjimky 
byly udělovány pouze na základě 
požadavků stanovených směrnicí 
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minimalizovalo riziko finančního 
vyloučení spotřebitelů, měly by členské 
státy zlepšit vzdělávání ve finanční oblasti, 
včetně školního vzdělávání, a bojovat 
s nadměrnou zadlužeností. Členské státy 
by také měly podporovat iniciativy 
poskytovatelů platebních služeb směřující 
k poskytování platebních účtů se 
základními prvky v kombinaci s finančním 
vzděláváním.

Evropského parlamentu a Rady 
2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o 
předcházení zneužití finančního systému 
k praní peněz a financování terorismu, 
zejména pokud jde o postupy hloubkové 
kontroly klienta. Aby se minimalizovalo 
riziko finančního vyloučení spotřebitelů, 
měly by členské státy zlepšit vzdělávání ve 
finanční oblasti, včetně školního 
vzdělávání, a bojovat s nadměrnou 
zadlužeností. Členské státy by také měly 
podporovat iniciativy poskytovatelů 
platebních služeb směřující k poskytování 
platebních účtů se základními prvky 
v kombinaci s finančním vzděláváním.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy by měly zajistit, aby 
alespoň jeden poskytovatel platebních 
služeb nabízel spotřebitelům platební účet 
se základními prvky. Přístup by neměl být 
nepřiměřeně obtížný a neměl by 
spotřebitelům způsobovat nepřiměřeně 
vysoké náklady. V tomto ohledu by 
členské státy měly vzít v úvahu faktory, 
jako je umístění určených poskytovatelů 
platebních služeb na jejich území. Aby se 
minimalizovalo riziko finančního 
vyloučení spotřebitelů, měly by členské 
státy zlepšit vzdělávání ve finanční oblasti, 
včetně školního vzdělávání, a bojovat 
s nadměrnou zadlužeností. Členské státy 
by také měly podporovat iniciativy 
poskytovatelů platebních služeb směřující 
k poskytování platebních účtů se 
základními prvky v kombinaci s finančním 

(28) Členské státy by měly zajistit, aby při 
dodržení zásady rovných podmínek 
hospodářské soutěže a proporcionality
alespoň jeden poskytovatel platebních 
služeb nabízel spotřebitelům platební účet 
se základními prvky. Přístup by neměl být 
nepřiměřeně obtížný a neměl by 
spotřebitelům způsobovat nepřiměřeně 
vysoké náklady. V tomto ohledu by 
členské státy měly vzít v úvahu faktory, 
jako je umístění určených poskytovatelů 
platebních služeb na jejich území. Aby se 
minimalizovalo riziko finančního 
vyloučení spotřebitelů, měly by členské 
státy zlepšit vzdělávání ve finanční oblasti, 
včetně školního vzdělávání. Členské státy 
by také měly podporovat iniciativy 
poskytovatelů platebních služeb směřující 
k poskytování platebních účtů se 
základními prvky v kombinaci s finančním 



PE516.948v02-00 56/167 AM\1002483CS.doc

CS

vzděláváním. vzděláváním.

Or. de

Pozměňovací návrh 190
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy by měly zajistit, aby
alespoň jeden poskytovatel platebních 
služeb nabízel spotřebitelům platební účet 
se základními prvky. Přístup by neměl být 
nepřiměřeně obtížný a neměl by 
spotřebitelům způsobovat nepřiměřeně 
vysoké náklady. V tomto ohledu by 
členské státy měly vzít v úvahu faktory, 
jako je umístění určených poskytovatelů 
platebních služeb na jejich území. Aby se 
minimalizovalo riziko finančního 
vyloučení spotřebitelů, měly by členské 
státy zlepšit vzdělávání ve finanční oblasti, 
včetně školního vzdělávání, a bojovat 
s nadměrnou zadlužeností. Členské státy 
by také měly podporovat iniciativy 
poskytovatelů platebních služeb směřující 
k poskytování platebních účtů se 
základními prvky v kombinaci s finančním 
vzděláváním.

(28) Členské státy zajistí, aby všichni 
poskytovatelé platebních služeb, kteří
spotřebitelům nabízejí platební účty, 
nabízeli jako nedílnou součást své řádné 
podnikatelské činnosti platební účet se 
základními prvky, který bude zahrnovat 
alespoň služby uvedené v čl. 16 odst. 1.
Přístup by neměl být nepřiměřeně obtížný
a měl by být spotřebitelům poskytován za 
nízký poplatek. V tomto ohledu by členské 
státy měly vzít v úvahu faktory, jako je 
umístění určených poskytovatelů 
platebních služeb na jejich území. Aby se 
minimalizovalo riziko finančního 
vyloučení spotřebitelů, měly by členské 
státy zlepšit vzdělávání ve finanční oblasti, 
včetně školního vzdělávání, a bojovat 
s nadměrnou zadlužeností. Členské státy 
by také měly podporovat iniciativy 
poskytovatelů platebních služeb směřující 
k poskytování platebních účtů se 
základními prvky v kombinaci s finančním 
vzděláváním.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28



AM\1002483CS.doc 57/167 PE516.948v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy by měly zajistit, aby 
alespoň jeden poskytovatel platebních 
služeb nabízel spotřebitelům platební účet 
se základními prvky. Přístup by neměl být 
nepřiměřeně obtížný a neměl by 
spotřebitelům způsobovat nepřiměřeně 
vysoké náklady. V tomto ohledu by 
členské státy měly vzít v úvahu faktory, 
jako je umístění určených poskytovatelů 
platebních služeb na jejich území. Aby se 
minimalizovalo riziko finančního 
vyloučení spotřebitelů, měly by členské 
státy zlepšit vzdělávání ve finanční oblasti, 
včetně školního vzdělávání, a bojovat 
s nadměrnou zadlužeností. Členské státy 
by také měly podporovat iniciativy 
poskytovatelů platebních služeb směřující 
k poskytování platebních účtů se 
základními prvky v kombinaci s finančním 
vzděláváním.

(28) Členské státy by měly zajistit, aby 
alespoň jeden poskytovatel platebních 
služeb nabízel spotřebitelům platební účet 
se základními prvky. Přístup by neměl být 
nepřiměřeně obtížný a neměl by 
spotřebitelům způsobovat nepřiměřeně 
vysoké náklady. V tomto ohledu by 
členské státy měly vzít v úvahu faktory, 
jako je umístění určených poskytovatelů 
platebních služeb na jejich území. Aby se 
minimalizovalo riziko finančního 
vyloučení spotřebitelů, měly by členské 
státy zlepšit vzdělávání ve finanční oblasti, 
včetně školního vzdělávání, a bojovat 
s nadměrnou zadlužeností. Členské státy 
by také měly podporovat iniciativy 
poskytovatelů platebních služeb směřující 
k poskytování platebních účtů se 
základními prvky v kombinaci s finančním 
vzděláváním. Požadavky této směrnice, 
které se týkají poskytování základních 
platebních účtů, mohou být doplněny 
formou zákona, samoregulace nebo 
dobrovolné dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy by měly zajistit, aby 
alespoň jeden poskytovatel platebních 
služeb nabízel spotřebitelům platební účet 
se základními prvky. Přístup by neměl být 
nepřiměřeně obtížný a neměl by 
spotřebitelům způsobovat nepřiměřeně 
vysoké náklady. V tomto ohledu by 
členské státy měly vzít v úvahu faktory, 

(28) Členské státy by měly zajistit, aby 
alespoň jeden poskytovatel platebních 
služeb nabízel spotřebitelům platební účet 
se základními prvky. Přístup by neměl být 
nepřiměřeně obtížný a neměl by 
spotřebitelům způsobovat nepřiměřeně 
vysoké náklady. V tomto ohledu by 
členské státy měly vzít v úvahu faktory, 
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jako je umístění určených poskytovatelů 
platebních služeb na jejich území. Aby se 
minimalizovalo riziko finančního 
vyloučení spotřebitelů, měly by členské 
státy zlepšit vzdělávání ve finanční oblasti, 
včetně školního vzdělávání, a bojovat 
s nadměrnou zadlužeností. Členské státy 
by také měly podporovat iniciativy 
poskytovatelů platebních služeb směřující 
k poskytování platebních účtů se 
základními prvky v kombinaci s finančním 
vzděláváním.

jako je umístění určených poskytovatelů 
platebních služeb na jejich území. Aby se 
minimalizovalo riziko finančního 
vyloučení spotřebitelů, měly by členské 
státy zlepšit vzdělávání ve finanční oblasti, 
včetně školního vzdělávání, a bojovat 
s nadměrnou zadlužeností. Členské státy 
by také měly podporovat iniciativy 
poskytovatelů platebních služeb směřující 
k poskytování platebních účtů se 
základními prvky v kombinaci s finančním 
vzděláváním, které by mělo pomáhat 
zranitelným skupinám obyvatel orientovat 
se v rozpočtových otázkách a 
v problematice nadměrného zadlužení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 193
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Členské státy by měly zajistit, aby 
byla přijata opatření, která usnadní 
vzdělávání spotřebitelů v otázkách 
týkajících se vedení jejich základního 
platebního účtu. Všem držitelům účtů by 
měly být poskytovány jasně formulované 
informativní dokumenty, ve kterých by 
bylo fungování účtu stručně vysvětleno.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Spotřebitelé, kteří si přejí využít svého 
práva na přístup k základnímu platebnímu 
účtu, by již neměli mít jiný platební účet 
na stejném území. Pokud ke zjištění toho, 
zda spotřebitel již má platební účet, není 
možné využít elektronické systémy, měli 
by poskytovatelé platebních služeb 
přijmout prohlášení spotřebitele jako 
spolehlivý prostředek ověření, že není již 
držitelem platebního účtu.

(29) Spotřebitelé, kteří si přejí využít svého 
práva na přístup k základnímu platebnímu 
účtu, by již neměli mít jiný platební účet 
na stejném území nebo by jim měl být na 
tomto území přístup k běžnému 
platebnímu účtu v dřívější době zamítnut. 
Pokud ke zjištění toho, zda spotřebitel již 
má platební účet, není možné využít 
elektronické systémy, měli by 
poskytovatelé platebních služeb přijmout 
prohlášení spotřebitele jako spolehlivý 
prostředek ověření, že není již držitelem 
platebního účtu. Měli by doložit, že mají 
určitou reálnou vazbu na členský stát 
dotyčného poskytovatele platebních 
služeb.
Spotřebitel za tím účelem předloží:
i) čestné prohlášení, které mohou 
poskytovatelé platebních služeb použít 
jako spolehlivý prostředek k ověření 
skutečnosti, že dotyčná osoba již není 
držitelem platebního účtu, na základě 
účelového testu, který by měl prokázat 
jasnou potřebu platebního účtu se 
základními prvky; nebo
ii) krátké prohlášení nejméně jedné 
finanční instituce v dotčených členských 
státech, které prokazuje, že v dotčeném 
členském státě byl této osobě zamítnut 
přístup k platebnímu účtu.
Nevyčerpávající výčet případů reálné 
vazby na členské státy: státní příslušnost, 
místo bydliště, záležitosti spojené 
s pracovním místem, zápis do instituce 
poskytující vzdělávání nebo odbornou 
přípravu, záležitosti spojené s rodinou, 
jakýkoli jiný faktor, jenž by mohl utvářet 
pouto s dotyčným členským státem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 195
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Spotřebitelé, kteří si přejí využít svého 
práva na přístup k základnímu platebnímu 
účtu, by již neměli mít jiný platební účet
na stejném území. Pokud ke zjištění toho, 
zda spotřebitel již má platební účet, není 
možné využít elektronické systémy, měli 
by poskytovatelé platebních služeb 
přijmout prohlášení spotřebitele jako 
spolehlivý prostředek ověření, že není již 
držitelem platebního účtu.

(29) Spotřebitelé, kteří si přejí využít svého 
práva na přístup k základnímu platebnímu 
účtu, by již neměli mít jiný platební účet
nebo jim musel být přístup k platebnímu 
účtu v daném členském státě v dřívější 
době zamítnut. Měli by doložit
dostatečnou vazbu na členský stát 
poskytovatele platebních služeb, ve kterém 
žádají o přístup k platebnímu účtu se 
základními prvky. Pokud ke zjištění toho, 
zda spotřebitel již má platební účet, není 
možné využít elektronické systémy, měli 
by poskytovatelé platebních služeb 
přijmout prohlášení spotřebitele jako 
spolehlivý prostředek ověření, že mu byl 
přístup k platebnímu účtu zamítnut.

Or. en

Odůvodnění

Právo na přístup k základnímu bankovnímu účtu by mělo vznikat jen tehdy, když spotřebitel 
žádný jiný platební účet dosud nevlastní a přístup k běžnému platebnímu účtu mu byl 
zamítnut.

Pozměňovací návrh 196
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Spotřebitelé, kteří si přejí využít svého 
práva na přístup k základnímu platebnímu 
účtu, by již neměli mít jiný platební účet
na stejném území. Pokud ke zjištění toho, 
zda spotřebitel již má platební účet, není 

(29) Spotřebitelé, kteří si přejí využít svého 
práva na přístup k základnímu platebnímu 
účtu, by již neměli mít v Unii jiný platební 
účet a zřízení platebního účtu jim bylo 
prokazatelně zamítnuto. Pokud ke zjištění 
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možné využít elektronické systémy, měli 
by poskytovatelé platebních služeb 
přijmout prohlášení spotřebitele jako 
spolehlivý prostředek ověření, že není již 
držitelem platebního účtu.

toho, zda spotřebitel již má platební účet,
není možné využít elektronické systémy, 
měli by poskytovatelé platebních služeb 
přijmout prohlášení spotřebitele jako 
spolehlivý prostředek ověření, že není již 
držitelem platebního účtu. Poté, co 
poskytovatel platebních služeb dojde 
k závěru, že spotřebitel účet potřebuje, 
musí spotřebiteli nabídnout platební účet 
se základními prvky. 

Or. de

Pozměňovací návrh 197
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Spotřebitelé, kteří si přejí využít svého 
práva na přístup k základnímu platebnímu 
účtu, by již neměli mít jiný platební účet
na stejném území. Pokud ke zjištění toho, 
zda spotřebitel již má platební účet, není 
možné využít elektronické systémy, měli 
by poskytovatelé platebních služeb 
přijmout prohlášení spotřebitele jako 
spolehlivý prostředek ověření, že není již 
držitelem platebního účtu.

(29) Spotřebitelé, kteří si přejí využít svého 
práva na přístup k základnímu platebnímu 
účtu, by již neměli mít v EU jiný platební 
účet. Pokud ke zjištění toho, zda spotřebitel 
již má platební účet, není možné využít 
elektronické systémy, měli by 
poskytovatelé platebních služeb přijmout 
prohlášení spotřebitele jako spolehlivý 
prostředek ověření, že není již držitelem 
platebního účtu.

Or. de

Pozměňovací návrh 198
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Spotřebitelé, kteří si přejí využít svého 
práva na přístup k základnímu platebnímu 

(29) Spotřebitelé, kteří si přejí využít svého 
práva na přístup k základnímu platebnímu 
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účtu, by již neměli mít jiný platební účet 
na stejném území. Pokud ke zjištění toho, 
zda spotřebitel již má platební účet, není 
možné využít elektronické systémy, měli 
by poskytovatelé platebních služeb 
přijmout prohlášení spotřebitele jako 
spolehlivý prostředek ověření, že není již 
držitelem platebního účtu.

účtu, by již neměli mít jiný platební účet 
na stejném území. Pokud ke zjištění toho, 
zda spotřebitel již má platební účet, není 
možné využít elektronické systémy, měli 
by poskytovatelé platebních služeb 
přijmout formální prohlášení spotřebitele 
jako spolehlivý prostředek ověření, že není 
již držitelem platebního účtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Spotřebitelům by měl být zaručen 
přístup k řadě základních platebních 
služeb, pro něž členské státy určí 
minimální počet operací způsobem, který 
by měl zohledňovat potřeby spotřebitelů 
a obchodní praxi v dotčeném členském 
státě. Nad rámec tohoto seznamu
minimálních služeb mohou banky 
uplatňovat své standardní poplatky. Služby 
spojené se základními platebními účty by 
měly zahrnovat funkci vkládání a výběru 
finančních prostředků. Spotřebitelé by měli 
mít možnost provádět základní platební 
transakce, jako je obdržení příjmů nebo 
pobírání dávek, úhrada faktur nebo daní 
a nákup zboží a služeb, mimo jiné 
prostřednictvím inkasa, úhrad a používání 
platební karty. Tyto služby by měly 
umožňovat nákup zboží a služeb online 
a měly by spotřebitelům poskytnout 
možnost zadávat platební příkazy 
prostřednictvím internetového 
bankovnictví poskytovatele platebních 
služeb, pokud je k dispozici. Platební účet 
se základními prvky by však neměl být 
omezen na použití online, protože to by 
vytvořilo překážku pro spotřebitele bez 

(30) Spotřebitelům by měl být zaručen 
přístup k řadě základních platebních 
služeb. Nad rámec tohoto seznamu
základních služeb mohou banky 
uplatňovat své standardní poplatky. Služby 
spojené se základními platebními účty by 
měly zahrnovat funkci vkládání a výběru 
finančních prostředků. Spotřebitelé by měli 
mít možnost provádět základní platební 
transakce, jako je obdržení příjmů nebo 
pobírání dávek, úhrada faktur nebo daní 
a nákup zboží a služeb, mimo jiné 
prostřednictvím inkasa, úhrad a používání 
platební karty. Tyto služby by měly 
umožňovat nákup zboží a služeb online 
a měly by spotřebitelům poskytnout 
možnost zadávat platební příkazy 
prostřednictvím internetového 
bankovnictví poskytovatele platebních 
služeb, pokud je k dispozici. Platební účet 
se základními prvky by však neměl být 
omezen na použití online, protože to by 
vytvořilo překážku pro spotřebitele bez 
přístupu k internetu. Spotřebitelům 
s platebním účtem se základními prvky by 
neměl být umožněn přístup k přečerpání. 
Členské státy však mohou poskytovatelům 
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přístupu k internetu. Spotřebitelům 
s platebním účtem se základními rysy by 
neměl být umožněn přístup k přečerpání. 
Členské státy však mohou poskytovatelům 
platebních služeb povolit, aby v souvislosti 
s platebními účty se základními prvky 
poskytovali funkci „polštáře“ pro velmi 
malé částky.

platebních služeb povolit, aby v souvislosti 
s platebními účty se základními prvky 
poskytovali funkci „polštáře“ pro velmi 
malé částky. Dokud spotřebitel využívá 
platební účet se základními prvky ke 
své osobní potřebě, neměl by být počet 
transakcí, které spotřebitel může 
v souladu se zvláštními cenovými 
podmínkami tohoto účtu provádět, nijak 
omezen.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Spotřebitelům by měl být zaručen 
přístup k řadě základních platebních 
služeb, pro něž členské státy určí 
minimální počet operací způsobem, který 
by měl zohledňovat potřeby spotřebitelů 
a obchodní praxi v dotčeném členském 
státě. Nad rámec tohoto seznamu 
minimálních služeb mohou banky 
uplatňovat své standardní poplatky. Služby 
spojené se základními platebními účty by 
měly zahrnovat funkci vkládání a výběru 
finančních prostředků. Spotřebitelé by měli 
mít možnost provádět základní platební 
transakce, jako je obdržení příjmů nebo 
pobírání dávek, úhrada faktur nebo daní 
a nákup zboží a služeb, mimo jiné 
prostřednictvím inkasa, úhrad a používání 
platební karty. Tyto služby by měly 
umožňovat nákup zboží a služeb online 
a měly by spotřebitelům poskytnout 
možnost zadávat platební příkazy 
prostřednictvím internetového 
bankovnictví poskytovatele platebních 
služeb, pokud je k dispozici. Platební účet 
se základními prvky by však neměl být 

(30) Spotřebitelům by měl být zaručen 
přístup k řadě základních platebních 
služeb, pro něž členské státy určí 
minimální počet operací způsobem, který 
by měl zohledňovat potřeby spotřebitelů 
a obchodní praxi v dotčeném členském 
státě. Nad rámec tohoto seznamu 
minimálních služeb mohou banky 
uplatňovat své standardní poplatky. Služby 
spojené se základními platebními účty by 
měly zahrnovat funkci vkládání a výběru 
finančních prostředků prostřednictvím 
různých dostupných kanálů. Spotřebitelé 
by měli mít možnost provádět základní 
platební transakce, jako je obdržení příjmů 
nebo pobírání dávek, úhrada faktur nebo 
daní a nákup zboží a služeb, mimo jiné 
prostřednictvím inkasa, úhrad včetně 
trvalých příkazů a používání
personalizovaného platebního nástroje 
(např. platební karty nebo softwarového 
produktu). Tyto služby by měly 
umožňovat nákup zboží a služeb online 
a měly by spotřebitelům poskytnout 
možnost zadávat platební příkazy 
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omezen na použití online, protože to by 
vytvořilo překážku pro spotřebitele bez 
přístupu k internetu. Spotřebitelům 
s platebním účtem se základními rysy by 
neměl být umožněn přístup k přečerpání. 
Členské státy však mohou poskytovatelům 
platebních služeb povolit, aby v souvislosti 
s platebními účty se základními prvky 
poskytovali funkci „polštáře“ pro velmi 
malé částky.

prostřednictvím internetového 
bankovnictví poskytovatele platebních 
služeb, pokud je k dispozici. Platební účet 
se základními prvky by však neměl být 
omezen na použití online, protože to by 
vytvořilo překážku pro spotřebitele bez 
přístupu k internetu. Spotřebitelům 
s platebním účtem se základními prvky by 
neměl být umožněn přístup k přečerpání. 
Členské státy však mohou poskytovatelům 
platebních služeb povolit, aby v souvislosti 
s platebními účty se základními prvky 
poskytovali funkci „polštáře“ pro velmi 
malé částky, ovšem za předpokladu, že 
poplatky za tyto peněžní prostředky jsou 
spotřebiteli oznámeny odděleně a jsou 
alespoň stejně příznivé jako poplatky za 
přečerpání.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Aby se zajistilo, že základní platební 
účty budou přístupné co nejširšímu okruhu 
spotřebitelů, měly by být nabízeny 
bezplatně nebo za přiměřený poplatek. 
Jakékoli dodatečné poplatky účtované 
spotřebitelům za nedodržení podmínek 
stanovených ve smlouvě by rovněž měly 
být přiměřené. Členské státy by měly určit, 
co představuje přiměřený poplatek, podle 
vnitrostátní situace. V zájmu zajištění 
jednotnosti a efektivity při uplatňování 
zásady přiměřených poplatků by Evropský 
orgán pro bankovnictví měl být pověřen 
vydáváním pokynů ohledně obecných 
kritérií stanovených v této směrnici.

(31) Aby se zajistilo, že základní platební 
účty budou přístupné co nejširšímu okruhu 
spotřebitelů, měly by být nabízeny 
bezplatně nebo za přiměřený poplatek. 
Jakékoli dodatečné poplatky účtované 
spotřebitelům za nedodržení podmínek 
stanovených ve smlouvě by rovněž měly 
být přiměřené a nikdy by neměly být vyšší 
než poplatky účtované v rámci obvyklé 
cenové politiky poskytovatele.
Poskytovatelé platebních služeb by měli 
mít povinnost zajistit, aby z produktů, 
které nabízejí, byl platební účet se 
základními prvky vždy cenově 
nejdostupnějším účtem pro provádění 
základních platebních transakcí. Měla by 
být stanovena přiměřená horní mez 
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celkové roční výše poplatků účtovaných 
poskytovatelem platebních služeb 
spotřebiteli za vedení platebního účtu se 
základními prvky. Členské státy by podle 
vnitrostátní situace, mj. s ohledem na 
průměrný příjem osob ohrožených rizikem 
chudoby nebo sociálního vyloučení, měly 
určit, co představuje přiměřený poplatek, a
stanovit přiměřenou horní mez celkové 
roční výše poplatků. V zájmu zajištění 
jednotnosti a efektivity při uplatňování 
zásady přiměřených poplatků by Evropský 
orgán pro bankovnictví měl být pověřen 
vydáváním pokynů ohledně obecných 
kritérií stanovených v této směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Poskytovatel platebních služeb by měl 
odmítnout zřízení platebního účtu se 
základními prvky nebo ukončit smlouvu na 
takový účet pouze za zvláštních okolností,
jako je nedodržení právních předpisů o 
praní peněz a financování terorismu nebo o 
předcházení a vyšetřování trestné činnosti. 
I v takových případech lze odmítnutí 
odůvodnit pouze tím, že spotřebitel 
nesplňuje ustanovení uvedených předpisů, 
nikoli tím, že postup kontroly dodržení 
těchto předpisů je příliš náročný či 
nákladný.

(32) Poskytovatel platebních služeb by měl 
odmítnout zřízení platebního účtu se 
základními prvky nebo ukončit smlouvu na 
takový účet pouze za zvláštních okolností,
například v případě nedodržení právních 
předpisů o praní peněz a financování 
terorismu nebo o předcházení a vyšetřování 
trestné činnosti nebo v případě, že 
spotřebiteli nebyl v dřívější době zamítnut 
přístup k platebnímu účtu. I v takových 
případech lze odmítnutí odůvodnit pouze 
tím, že spotřebitel nesplňuje ustanovení 
uvedených předpisů, nikoli tím, že postup 
kontroly dodržení těchto předpisů je příliš 
náročný či nákladný.

Or. en
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Pozměňovací návrh 203
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členské státy a poskytovatelé 
platebních služeb by měli spotřebitelům 
poskytnout jasné a srozumitelné informace 
o právu na bankovní účet se základními 
prvky. Tyto informace by měly zahrnovat 
hlavní prvky a podmínky pro používání 
účtu a také kroky, které by měli 
spotřebitelé provést k využití svého práva 
na zřízení platebního účtu se základními 
prvky. Spotřebitelé by měli být zejména 
informováni o tom, že pro přístup 
k platebnímu účtu se základními prvky 
není povinné zakoupení doplňkových 
služeb.

(33) Členské státy by měly spotřebitelům 
poskytnout jasné a srozumitelné informace 
o dostupnosti bankovního účtu
se základními prvky. Tyto informace by 
měly zahrnovat hlavní prvky a podmínky 
pro používání účtu a také kroky, které by 
měli spotřebitelé provést k využití svého 
práva na zřízení platebního účtu se 
základními prvky. Spotřebitelé by měli být 
zejména informováni o tom, že pro přístup 
k platebnímu účtu se základními prvky 
není povinné zakoupení doplňkových 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Ve vhodných případech a zejména 
v případě osob, které nemají stálé bydliště, 
by členské státy měly zavést 
nediskriminační a flexibilní mechanismy, 
které by při zachování právních předpisů 
týkajících se praní peněz a financování 
terorismu spotřebitelům pomohly plnit 
požadavky hloubkové kontroly klienta 
vztahující se na platební účty se 
základními prvky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 205
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34b) S ohledem na zajištění vhodného 
způsobu poskytování služeb určených 
zákazníkům, kteří jsou držiteli platebních 
účtů se základními prvky, by členské státy 
měly zajistit, aby příslušní zaměstnanci 
poskytovatelů platebních služeb 
nabízejících tyto účty prošli řádným 
školením, měli dostatek času a popřípadě 
též přiměřeně uzpůsobené prodejní cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Za účelem dosažení cílů stanovených 
v této směrnici by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o určení standardizované terminologie 
na úrovni EU týkající se platebních 
služeb, jež jsou společné několika 
členským státům, a související definice 
těchto termínů.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 207
Syed Kamall
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Za účelem dosažení cílů stanovených 
v této směrnici by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o určení standardizované terminologie 
na úrovni EU týkající se platebních 
služeb, jež jsou společné několika 
členským státům, a související definice 
těchto termínů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zvážíme-li správní náklady, které by byly s procesem standardizace poplatků spojeny, není 
jeho reálný přínos nijak zřejmý.

Pozměňovací návrh 208
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Za účelem dosažení cílů stanovených 
v této směrnici by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o určení standardizované terminologie
na úrovni EU týkající se platebních služeb, 
jež jsou společné několika členským 
státům, a související definice těchto 
termínů.

(36) Za účelem dosažení cílů stanovených 
v této směrnici by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o sestavení standardizovaného 
seznamu definic na úrovni EU týkajícího
se platebních služeb, jež jsou společné 
několika členským státům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 209
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek k provedení této směrnice by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci. Tyto pravomoci se týkají 
definice formátu sdělení informací o 
poplatcích, jeho společného symbolu 
a pořadí, v němž mají být služby v něm 
uvedené prezentovány, jakož i formátu 
výpisu poplatků, jeho společného symbolu 
a pořadí, v němž mají být služby v něm 
uvedené prezentovány. Tyto pravomoce by 
měly být vykonávány v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 
2011, kterým se stanoví pravidla a obecné 
zásady způsobu, jakým členské státy 
kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zvážíme-li správní náklady, které by byly s procesem standardizace poplatků spojeny, není 
jeho reálný přínos nijak zřejmý.

Pozměňovací návrh 210
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Do tří let od vstupu této směrnice 
v platnost a poté každé dva roky by členské 
státy měly získat spolehlivé roční statistiky 
o fungování opatření zavedených touto 

(38) Do dvou let od vstupu této směrnice 
v platnost a poté každé dva roky by členské 
státy měly získat spolehlivé roční statistiky 
o fungování opatření zavedených touto 
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směrnicí. Členské státy by měly využít 
jakékoli relevantní zdroje informací a sdělit 
tyto informace Komisi.

směrnicí. Členské státy by měly využít 
jakékoli relevantní zdroje informací a sdělit 
tyto informace Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Pět let po vstupu této směrnice 
v platnost by měl být proveden její 
přezkum s cílem zohlednit vývoj na trhu, 
jako je například vznik nových druhů 
platebních účtů a platebních služeb, vývoj 
v jiných oblastech právních předpisů Unie 
a zkušenosti členských států. Tento 
přezkum by měl posoudit, zda zavedená 
opatření zlepšila porozumění poplatkům za 
platební účty ze strany spotřebitelů a 
porovnatelnost platebních účtů a zda 
usnadnila změnu účtů. Měl by také určit, 
kolik základních platebních účtů bylo 
otevřeno, včetně těch, které si 
otevřeli spotřebitelé, kteří dříve bankovní 
účet neměli. Měl by rovněž posoudit, zda 
mají být prodloužené lhůty pro 
poskytovatele platebních služeb, kteří 
provádějí přeshraniční změnu účtů, 
zachovány po delší období. Dále by měl 
posoudit, zda jsou ustanovení 
o informacích, které mají poskytovatelé 
platebních služeb sdělit, když nabízejí 
produkty v balíčcích, dostatečná a zda jsou 
zapotřebí dodatečná opatření. Komise by 
měla předložit zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě, případně doprovázenou 
legislativním návrhem.

(39) Pět let po vstupu této směrnice 
v platnost by měl být proveden její 
přezkum s cílem zohlednit vývoj na trhu, 
jako je například vznik nových druhů 
platebních účtů a platebních služeb, vývoj 
v jiných oblastech právních předpisů Unie 
a zkušenosti členských států. Tento 
přezkum by měl posoudit, zda zavedená 
opatření zlepšila porozumění poplatkům za 
platební účty ze strany spotřebitelů a 
porovnatelnost platebních účtů a zda 
usnadnila změnu účtů. Měl by také určit, 
kolik základních platebních účtů bylo 
otevřeno, včetně těch, které si 
otevřeli spotřebitelé, kteří dříve bankovní 
účet neměli. Dále by měl posoudit, zda 
jsou ustanovení o informacích, které mají 
poskytovatelé platebních služeb sdělit, 
když nabízejí produkty v balíčcích, 
dostatečná a zda jsou zapotřebí dodatečná 
opatření. Měla by také být provedena 
studie, která by se zabývala otázkou, zda je 
po službě přeshraniční změny účtu 
poptávka, nebo zda poptávce spotřebitelů 
odpovídá nynější stav. Komise by měla 
předložit zprávu Evropskému parlamentu a 
Radě, případně doprovázenou legislativním 
návrhem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 212
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Pět let po vstupu této směrnice 
v platnost by měl být proveden její 
přezkum s cílem zohlednit vývoj na trhu, 
jako je například vznik nových druhů 
platebních účtů a platebních služeb, vývoj 
v jiných oblastech právních předpisů Unie 
a zkušenosti členských států. Tento 
přezkum by měl posoudit, zda zavedená 
opatření zlepšila porozumění poplatkům za 
platební účty ze strany spotřebitelů a 
porovnatelnost platebních účtů a zda 
usnadnila změnu účtů. Měl by také určit, 
kolik základních platebních účtů bylo 
otevřeno, včetně těch, které si 
otevřeli spotřebitelé, kteří dříve bankovní 
účet neměli. Měl by rovněž posoudit, zda 
mají být prodloužené lhůty pro 
poskytovatele platebních služeb, kteří 
provádějí přeshraniční změnu účtů, 
zachovány po delší období. Dále by měl 
posoudit, zda jsou ustanovení 
o informacích, které mají poskytovatelé 
platebních služeb sdělit, když nabízejí 
produkty v balíčcích, dostatečná a zda jsou 
zapotřebí dodatečná opatření. Komise by 
měla předložit zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě, případně doprovázenou 
legislativním návrhem.

(39) Tři roky po vstupu této směrnice 
v platnost by měl být proveden její 
přezkum s cílem zohlednit vývoj na trhu, 
jako je například vznik nových druhů 
platebních účtů a platebních služeb, vývoj 
v jiných oblastech právních předpisů Unie 
a zkušenosti členských států. Tento 
přezkum by měl posoudit, zda zavedená 
opatření zlepšila porozumění poplatkům za 
platební účty ze strany spotřebitelů a 
porovnatelnost platebních účtů a zda 
usnadnila změnu účtů. Měl by také určit, 
kolik základních platebních účtů bylo
otevřeno, včetně těch, které si 
otevřeli spotřebitelé, kteří dříve bankovní 
účet neměli. Měl by rovněž posoudit, zda 
mají být prodloužené lhůty pro 
poskytovatele platebních služeb, kteří 
provádějí přeshraniční změnu účtů, 
zachovány po delší období. Dále by měl 
posoudit, zda jsou ustanovení 
o informacích, které mají poskytovatelé 
platebních služeb sdělit, když nabízejí 
produkty v balíčcích, dostatečná a zda jsou 
zapotřebí dodatečná opatření. Komise by 
měla předložit zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě, případně doprovázenou 
legislativním návrhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Pět let po vstupu této směrnice 
v platnost by měl být proveden její 
přezkum s cílem zohlednit vývoj na trhu, 
jako je například vznik nových druhů 
platebních účtů a platebních služeb, vývoj 
v jiných oblastech právních předpisů Unie 
a zkušenosti členských států. Tento 
přezkum by měl posoudit, zda zavedená 
opatření zlepšila porozumění poplatkům za 
platební účty ze strany spotřebitelů a 
porovnatelnost platebních účtů a zda 
usnadnila změnu účtů. Měl by také určit, 
kolik základních platebních účtů bylo 
otevřeno, včetně těch, které si otevřeli
spotřebitelé, kteří dříve bankovní účet 
neměli. Měl by rovněž posoudit, zda mají 
být prodloužené lhůty pro poskytovatele 
platebních služeb, kteří provádějí 
přeshraniční změnu účtů, zachovány po 
delší období. Dále by měl posoudit, zda 
jsou ustanovení o informacích, které mají 
poskytovatelé platebních služeb sdělit, 
když nabízejí produkty v balíčcích, 
dostatečná a zda jsou zapotřebí dodatečná 
opatření. Komise by měla předložit zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě, případně 
doprovázenou legislativním návrhem.

(39) Pět let po vstupu této směrnice 
v platnost by měl být proveden její 
přezkum s cílem zohlednit vývoj na trhu, 
jako je například vznik nových druhů 
platebních účtů a platebních služeb, vývoj 
v jiných oblastech právních předpisů Unie 
a zkušenosti členských států. Tento 
přezkum by měl posoudit, zda zavedená 
opatření zlepšila porozumění poplatkům za 
platební účty ze strany spotřebitelů a 
porovnatelnost platebních účtů a zda 
usnadnila změnu účtů. Měl by také určit, 
kolik základních platebních účtů bylo 
otevřeno, včetně těch, které si otevřeli 
spotřebitelé, kteří dříve bankovní účet 
neměli, dobu vedení tohoto druhu účtu, 
počet případů zamítnutí zřízení 
základních platebních účtů a zrušení 
těchto účtů a jejich důvody, jakož i 
poplatky s tím spojené. Měl by rovněž 
posoudit, zda mají být prodloužené lhůty 
pro poskytovatele platebních služeb, kteří 
provádějí přeshraniční změnu účtů, 
zachovány po delší období. Dále by měl 
posoudit, zda jsou ustanovení 
o informacích, které mají poskytovatelé 
platebních služeb sdělit, když nabízejí 
produkty v balíčcích, dostatečná a zda jsou 
zapotřebí dodatečná opatření. Komise by 
měla předložit zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě, případně doprovázenou 
legislativním návrhem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 214
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Pět let po vstupu této směrnice 
v platnost by měl být proveden její 
přezkum s cílem zohlednit vývoj na trhu, 
jako je například vznik nových druhů 
platebních účtů a platebních služeb, vývoj 
v jiných oblastech právních předpisů Unie 
a zkušenosti členských států. Tento 
přezkum by měl posoudit, zda zavedená 
opatření zlepšila porozumění poplatkům za 
platební účty ze strany spotřebitelů a 
porovnatelnost platebních účtů a zda 
usnadnila změnu účtů. Měl by také určit, 
kolik základních platebních účtů bylo 
otevřeno, včetně těch, které si 
otevřeli spotřebitelé, kteří dříve bankovní 
účet neměli. Měl by rovněž posoudit, zda 
mají být prodloužené lhůty pro 
poskytovatele platebních služeb, kteří 
provádějí přeshraniční změnu účtů, 
zachovány po delší období. Dále by měl 
posoudit, zda jsou ustanovení 
o informacích, které mají poskytovatelé 
platebních služeb sdělit, když nabízejí 
produkty v balíčcích, dostatečná a zda jsou 
zapotřebí dodatečná opatření. Komise by 
měla předložit zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě, případně doprovázenou 
legislativním návrhem.

(39) Pět let po vstupu této směrnice 
v platnost by měl být proveden její 
přezkum s cílem zohlednit vývoj na trhu, 
jako je například vznik nových druhů
platebních účtů a platebních služeb, vývoj 
v jiných oblastech právních předpisů Unie 
a zkušenosti členských států. Tento 
přezkum by měl posoudit, zda zavedená 
opatření zlepšila porozumění poplatkům za 
platební účty ze strany spotřebitelů a 
porovnatelnost platebních účtů a zda 
usnadnila změnu účtů. Měl by také určit, 
kolik základních platebních účtů bylo 
otevřeno, včetně těch, které si 
otevřeli spotřebitelé, kteří dříve bankovní 
účet neměli. Dále by měl posoudit, zda 
jsou ustanovení o informacích, které mají 
poskytovatelé platebních služeb sdělit, 
když nabízejí produkty v balíčcích, 
dostatečná a zda jsou zapotřebí dodatečná 
opatření. Komise by měla předložit zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě, případně 
doprovázenou legislativním návrhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Sven Giegold

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41a) Finanční služby patří mezi složité 
produkty, a proto by spotřebitelům mělo 
být poskytováno kvalitní poradenství. 
Měla by být také podporována 
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hospodářská soutěž v odvětví platebních 
služeb, která by napomáhala inovacím a 
vedla by k dosažení pro spotřebitele 
přiměřených cen. Užitečným nástrojem 
k dosažení cílů hospodářské soutěže a 
zvyšování kvality mohou být srovnávací 
internetové stránky týkající se platebních 
účtů, zvláště pokud nebudou zohledňovat 
pouze cenové ukazatele, ale také ukazatele 
odrážející kvalitu služeb. Z tohoto důvodu 
je důležité, aby do souboru ukazatelů 
používaných na srovnávacích 
internetových stránkách byly zařazeny i 
ukazatele, jako je síť poboček 
poskytovatele platebních služeb. 

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41b) Důležité je nejen rozšiřovat 
povědomí spotřebitelů o druzích služeb a 
jejich nákladnosti, ale i zajistit toho, aby 
se spotřebitelé při své volbě řídili 
informacemi o celkové finanční síle 
banky, jejíchž služeb budou využívat 
v rámci svého podnikání a která je často 
zároveň i bankou, u níž má spotřebitel 
platební účet. Zvýší se tak spotřebitelský 
tlak, který je vedle tlaku ze strany 
investorů a orgánů dohledu pro 
společnosti jednou z nejsilnějších motivací 
ke změně, a pro úvěrové instituce k tomu, 
aby si navzájem konkurovaly svou 
institucionální silou, výší nákladů a 
kvalitou služeb. Bylo by proto vhodné, aby 
Komise za tímto účelem posoudila, jaké 
jsou dostupné možnosti zavedení 
celoevropského ukazatele finanční síly 
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úvěrových institucí, založeného na 
hodnocení, které by prováděly orgány 
dohledu a jež by se týkalo mimo jiné 
kapitálové dostatečnosti, kvality aktiv, 
správy a řízení rizik, jakož i výnosů a 
likviditní síly, a které by bylo 
prezentováno v jednoduchém a snadno 
srozumitelném formátu, například 
v podobě semaforového systému, a 
zaměřovalo by se na poskytování těchto 
informací spotřebitelům jako doplňku 
transparentnosti poplatků za platební účty 
a další služby retailového bankovnictví.

Or. en

Odůvodnění

Usnadňování změn platebních účtů by vzhledem k tomu, že spotřebitelé zpravidla využívají ke 
svému podnikání služeb banky, u které takový účet mají, nemělo vést k tomu, aby banky mezi 
sebou soutěžily jen na základě výše nákladů. Důležité je i to, aby se spotřebitelé byli při své 
volbě mohli řídit souhrnnými informacemi o finanční síle banky. Příkladem kategorií, které by 
bylo možné spotřebitelům prezentovat, například v podobě semaforového systému, může být 
systém CAMELS, který pro účely dohledu využívá Federální pojišťovna vkladů USA (US 
FDIC) a centrální banka USA (Federal Reserve).

Pozměňovací návrh 217
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se transparentnosti a porovnatelnosti 
poplatků účtovaných spotřebitelům za 
jejich platební účty vedené v Evropské unii 
a poskytované poskytovateli platebních 
služeb umístěnými v Unii a pravidla 
týkající se změny platebních účtů v Unii.

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se transparentnosti a porovnatelnosti 
poplatků účtovaných spotřebitelům za 
jejich platební účty vedené v Evropské unii 
a poskytované poskytovateli platebních 
služeb umístěnými v Unii a pravidla 
týkající se změny platebních účtů 
v určitém členském státě.

Or. en
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Odůvodnění

Přeshraniční poskytování služby změny účtu by s sebou neslo značné náklady a riziko, a 
přínos by nebyl velký, jelikož poptávka po této přeshraniční službě je malá. Přeshraniční 
transakce usnadní mimo jiné provedení nařízení (EU) č. 260/2012.

Pozměňovací návrh 218
Werner Langen, Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se transparentnosti a porovnatelnosti 
poplatků účtovaných spotřebitelům za 
jejich platební účty vedené v Evropské unii 
a poskytované poskytovateli platebních 
služeb umístěnými v Unii a pravidla 
týkající se změny platebních účtů v Unii.

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se transparentnosti a porovnatelnosti 
poplatků účtovaných spotřebitelům za 
jejich platební účty vedené v Evropské unii 
a poskytované poskytovateli platebních 
služeb umístěnými v Unii a pravidla 
týkající se změny platebních účtů 
v určitém členském státě.

Or. de

Pozměňovací návrh 219
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se transparentnosti a porovnatelnosti 
poplatků účtovaných spotřebitelům za 
jejich platební účty vedené v Evropské unii 
a poskytované poskytovateli platebních 
služeb umístěnými v Unii a pravidla
týkající se změny platebních účtů v Unii.

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se transparentnosti a porovnatelnosti 
poplatků účtovaných spotřebitelům za 
jejich platební účty vedené v Evropské unii 
a poskytované poskytovateli platebních 
služeb umístěnými v Unii a pravidla 
týkající se změny platebních účtů 
v určitém členském státě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 220
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se transparentnosti a porovnatelnosti 
poplatků účtovaných spotřebitelům za 
jejich platební účty vedené v Evropské unii 
a poskytované poskytovateli platebních 
služeb umístěnými v Unii a pravidla 
týkající se změny platebních účtů v Unii.

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se transparentnosti a porovnatelnosti 
poplatků účtovaných spotřebitelům za 
jejich platební účty vedené v Evropské unii 
a poskytované poskytovateli platebních 
služeb umístěnými v Unii a pravidla 
týkající se změny platebních účtů 
v určitém členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se transparentnosti a porovnatelnosti 
poplatků účtovaných spotřebitelům za 
jejich platební účty vedené v Evropské unii 
a poskytované poskytovateli platebních 
služeb umístěnými v Unii a pravidla 
týkající se změny platebních účtů v Unii.

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se transparentnosti a porovnatelnosti 
poplatků účtovaných spotřebitelům za 
jejich platební účty vedené v Evropské unii 
a poskytované poskytovateli platebních 
služeb umístěnými v Unii a pravidla 
týkající se změny platebních účtů 
v určitém členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Sari Essayah, Sampo Terho
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se transparentnosti a porovnatelnosti 
poplatků účtovaných spotřebitelům za 
jejich platební účty vedené v Evropské unii 
a poskytované poskytovateli platebních 
služeb umístěnými v Unii a pravidla 
týkající se změny platebních účtů v Unii.

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se transparentnosti a porovnatelnosti 
poplatků účtovaných spotřebitelům za 
jejich platební účty vedené v Evropské unii 
a poskytované poskytovateli platebních 
služeb umístěnými v Unii a pravidla 
týkající se změny platebních účtů 
v určitém členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice rovněž definuje rámec pro 
pravidla a podmínky, v souladu s nimiž 
členské státy zaručí spotřebitelům právo 
otevřít si a používat v Unii platební účty se 
základními prvky.

2. Tato směrnice rovněž definuje rámec pro 
pravidla a podmínky, v souladu s nimiž 
členské státy zaručí spotřebitelům právo 
otevřít si a používat v určitém členském 
státě platební účty se základními prvky.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení 
článků 15–19, považuje se pro účely této 
směrnice platební účet se základními 
prvky za platební účet.
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Or. en

Odůvodnění

Je třeba doplnit formulaci, z níž bude zřejmé, že ustanovení kapitoly II týkající se 
transparentnosti a ustanovení kapitoly III týkající se změny platebního účtu platí i pro 
platební účty se základními prvky. Z návrhu Komise to není zcela jasné.

Pozměňovací návrh 225
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. S ohledem na dodržování požadavků 
stanovených v této směrnici členské státy 
zajistí, aby poskytovatel platebních služeb 
měl přístup ke komplexním a funkčním 
databázím, s jejichž pomocí bude moci 
ověřovat adresy, totožnost a 
úvěruschopnost spotřebitelů v příslušném 
členském státě, a měl tak prostředky, které 
mu pomohou předcházet podvodům, 
monitorovat, jakým způsobem spotřebitelé 
plní své úvěrové závazky, a zajistit plnění 
požadavků stanovených směrnicí 
2005/60/ES. Podmínky přístupu musí být 
nediskriminační. Mezi povinně 
vyplňovaná pole by mělo patřit jméno, 
adresa, datum narození, země trvalého 
pobytu a státní příslušnost.
Přístup do těchto databází členským 
státům rovněž umožní plnit požadavky 
stanovené v článku 16 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o 
smlouvách o úvěru na bydlení.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na praní peněz a další trestnou činnost by uvedená databáze mohla být 
poskytovatelům platebních služeb nápomocna při prověřování spotřebitelů, čímž by bylo 
možné zajistit, aby jejich žádosti o zřízení základního platebního účtu byly právoplatné.
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Zvláště důležité je to v případě, kdy banka spotřebiteli dosud takovou službu nenabízela.

Pozměňovací návrh 226
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „platebním účtem“ se rozumí účet 
vedený na jméno jednoho nebo více 
uživatelů platebních služeb, který je 
využíván k provádění platebních transakcí;

b) „platebním účtem“ se rozumí účet 
vedený na jméno jednoho nebo více 
uživatelů platebních služeb, který je 
využíván k provádění platebních transakcí. 
Pro účely této směrnice se za „platební 
účet“ nepovažují:
i) účty sloužící primárně jako účty 
vkladové či spořicí;
ii) kreditní karty;
iii) běžné hypoteční účty a
iv) elektronické peněženky, elektronické 
peníze a elektronické platební karty;

Or. en

Odůvodnění

Působnost této směrnice by měla být omezena pouze na platební účty.

Pozměňovací návrh 227
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) „platebním účtem se základními 
prvky“ se rozumí běžný účet spojený 
s finančními službami, které se omezují 
na vkládání hotovosti, vybírání hotovosti, 
inkasní platby, inkasní kartu, platby 
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online, úhrady a trvalé příkazy;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) „službami spojenými s platebním 
účtem“ se rozumí veškeré služby spojené 
s platebním účtem včetně služeb 
platebních;

Or. en

Odůvodnění

Evropská organizace spotřebitelů (BEUC) navrhuje používat namísto „platebních služeb“ 
termín „služby spojené s platebním účtem“, protože je v daném kontextu přesnější. Například 
pojištění platební karty či přístup k přečerpání nejsou platební služby, jakožto služby spojené 
s platebním účtem by nicméně měly rovněž patřit do působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh 229
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) „službami, které jsou spojeny 
s platebním účtem“ se rozumí veškeré 
služby, které jsou spojeny s platebním 
účtem, včetně služeb platebních;

Or. en
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Pozměňovací návrh 230
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „poskytovatelem platebních služeb“ se 
rozumí poskytovatel platebních služeb 
podle definice v čl. 4 bodě 9 směrnice 
2007/64/ES;

e) „poskytovatelem platebních služeb“ se 
rozumí poskytovatel platebních služeb 
podle definice v čl. 4 bodě 9 směrnice 
2007/64/ES; poskytovatelé platebních 
služeb, kteří svou činnost provozují 
výhradně jako poskytovatelé 
elektronických platebních služeb online, 
jsou z působnosti této směrnice vyloučeni;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „převádějícím poskytovatelem 
platebních služeb“ se rozumí poskytovatel 
platebních služeb, od něhož se převádějí
údaje o všech nebo některých opakujících 
se platbách;

g) „převádějícím poskytovatelem 
platebních služeb“ se rozumí stávající
poskytovatel platebních služeb
spotřebitele, který převádí údaje o všech 
nebo některých opakujících se platbách
přijímajícímu poskytovateli platebních 
služeb;

Or. en

Odůvodnění

Dojde-li k časté změně poskytovatele služeb, předchozí poskytovatel služeb v řadě by neměl 
nést za nový převod odpovědnost, protože odpovědnost za platby již přešla na stávajícího 
poskytovatele platebních služeb.
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Pozměňovací návrh 232
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „přijímajícím poskytovatelem platebních 
služeb“ se rozumí poskytovatel platebních 
služeb, jemuž se převádějí údaje o všech 
nebo některých opakujících se platbách;

h) „přijímajícím poskytovatelem platebních 
služeb“ se rozumí nový poskytovatel 
platebních služeb, s nímž se spotřebitel 
dohodne a zřídí si u něj nový platební účet 
a jemuž jsou údaje o všech nebo některých 
opakujících se platbách převedeny 
převádějícím poskytovatelem platebních 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „poplatky“ se rozumí případné poplatky 
splatné ze strany spotřebitele poskytovateli 
platebních služeb za poskytování 
platebních služeb nebo za transakce 
prováděné na platebním účtu;

k) „poplatky“ se rozumí veškeré srážky,
poplatky, výdaje a náklady spojené 
s platebním účtem včetně případných 
pokut, úroků za kreditní karty či 
přečerpání účtu, splatné ze strany 
spotřebitele poskytovateli platebních 
služeb;

Or. en

Odůvodnění

Pracovní skupina uživatelů finančního trhu (FSUG) / Evropská organizace spotřebitelů 
(BEUC). Požadavek transparentnosti poplatků a jejich porovnatelnosti se musí vztahovat na 
všechny srážky, poplatky, výdaje a náklady spojené s platebním účtem včetně pokut, úroků za 
kreditní karty či přečerpání účtu.
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Pozměňovací návrh 234
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „poplatky“ se rozumí případné poplatky 
splatné ze strany spotřebitele poskytovateli 
platebních služeb za poskytování 
platebních služeb nebo za transakce 
prováděné na platebním účtu;

k) „poplatky“ se rozumí veškeré poplatky a 
pokuty splatné ze strany spotřebitele 
poskytovateli platebních služeb za 
poskytování platebních a jiných služeb
spojených s platebním účtem a 
v souvislosti s těmito službami;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasně stanovit, že termín „poplatky“ se vztahuje na veškeré náklady, které 
spotřebiteli v souvislosti s platebním účtem vzniknou.

Pozměňovací návrh 235
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „poplatky“ se rozumí případné poplatky
splatné ze strany spotřebitele poskytovateli 
platebních služeb za poskytování 
platebních služeb nebo za transakce 
prováděné na platebním účtu;

k) „poplatky“ se rozumí veškeré náklady, 
které jsou spojené s platebním účtem, 
včetně případných nákladů spojených 
s přečerpáním účtu, pokut a úroků za 
kreditní karty, splatné ze strany 
spotřebitele poskytovateli platebních 
služeb za poskytování platebních služeb 
nebo za transakce prováděné na platebním 
účtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Sari Essayah
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) „změnou účtu“ se rozumí převod 
informací o všech nebo některých trvalých 
příkazech pro úhrady, opakující se inkasa 
a opakující se příchozí úhrady prováděné 
na platební účet, od jednoho poskytovatele 
platebních služeb k druhému, prováděný 
základě žádosti spotřebitele, a to buď 
s převodem kladného zůstatku z jednoho
platebního účtu na druhý nebo zrušením 
předchozího účtu anebo bez takového 
převodu nebo zrušení;

m) „změnou účtu“ se rozumí jednorázový
převod informací o všech nebo některých 
trvalých příkazech pro úhrady, opakující se 
inkasa a opakující se příchozí úhrady 
prováděné na platební účet, od
převádějícího poskytovatele platebních 
služeb k přijímajícímu poskytovateli 
platebních služeb, prováděný základě 
žádosti spotřebitele, a to buď s převodem 
kladného zůstatku z předchozího
platebního účtu na nový platební účet nebo 
zrušením předchozího účtu anebo bez 
takového převodu nebo zrušení v rámci 
členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) „změnou účtu“ se rozumí převod 
informací o všech nebo některých trvalých 
příkazech pro úhrady, opakující se inkasa 
a opakující se příchozí úhrady prováděné 
na platební účet, od jednoho poskytovatele 
platebních služeb k druhému, prováděný 
základě žádosti spotřebitele, a to buď 
s převodem kladného zůstatku z jednoho 
platebního účtu na druhý nebo zrušením 
předchozího účtu anebo bez takového 
převodu nebo zrušení;

m) „změnou účtu“ se rozumí převod 
informací o všech nebo některých trvalých 
příkazech pro úhrady, opakující se inkasa 
a opakující se příchozí úhrady prováděné 
na platební účet, od jednoho poskytovatele 
platebních služeb k druhému, prováděný 
základě žádosti spotřebitele, a to buď 
s převodem kladného zůstatku z jednoho 
platebního účtu na druhý nebo zrušením 
předchozího účtu anebo bez takového 
převodu nebo zrušení; změnit lze pouze 
účet s kladným nebo nulovým zůstatkem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 238
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) „změnou účtu“ se rozumí převod 
informací o všech nebo některých trvalých 
příkazech pro úhrady, opakující se inkasa 
a opakující se příchozí úhrady prováděné 
na platební účet, od jednoho poskytovatele 
platebních služeb k druhému, prováděný 
základě žádosti spotřebitele, a to buď 
s převodem kladného zůstatku z jednoho 
platebního účtu na druhý nebo zrušením 
předchozího účtu anebo bez takového 
převodu nebo zrušení;

m) „změnou účtu“ se rozumí převod 
informací o všech nebo některých trvalých 
příkazech pro úhrady, opakující se inkasa 
a opakující se příchozí úhrady prováděné 
na platební účet, od jednoho poskytovatele 
platebních služeb v rámci Evropské unie
k druhému, prováděný základě žádosti 
spotřebitele, a to buď s převodem kladného 
zůstatku z jednoho platebního účtu na 
druhý nebo zrušením předchozího účtu 
anebo bez takového převodu nebo zrušení;

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je jasněji stanovit, že změna by měla být možná 
v rámci celé EU.

Pozměňovací návrh 239
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Článek 2 – odstavec 1 – písmeno o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) „úhradou“ se rozumí vnitrostátní nebo 
přeshraniční platební služba za účelem 
připsání částky na platební účet příjemce 
prostřednictvím platební transakce nebo 
řady platebních transakcí z platebního účtu 
plátce provedených na základě pokynů 
plátce poskytovatelem platebních služeb, u 
něhož má plátce veden platební účet;

o) „úhradou“ se rozumí platební služba za 
účelem připsání částky na platební účet 
příjemce prostřednictvím platební 
transakce nebo řady platebních transakcí 
z platebního účtu plátce provedených na 
základě pokynů plátce poskytovatelem 
platebních služeb, u něhož má plátce veden 
platební účet;



AM\1002483CS.doc 87/167 PE516.948v02-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. r a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ra) „pracovním dnem“ se rozumí den, kdy 
má příslušný poskytovatel platebních 
služeb plátce nebo příjemce zapojený do 
provedení platební transakce otevřeno pro 
obchody potřebné pro provedení platební 
transakce ve smyslu definovaném v čl. 4 
odst. 27 směrnice 2007/64/ES;

Or. en

Odůvodnění

Pro účely systémů změny účtu v rámci členských států by požadavek měl být stanoven 
v pracovních, a nikoli kalendářních dnech, jelikož banky nejsou o víkendu otevřené.

Pozměňovací návrh 241
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. r a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ra) „pracovním dnem“ se rozumí den, kdy 
má příslušný poskytovatel platebních 
služeb plátce nebo poskytovatel platebních 
služeb příjemce zapojený do provedení 
platební transakce otevřeno pro obchody 
potřebné pro provedení platební transakce 
ve smyslu definovaném v čl. 4 odst. 27 
směrnice 2007/64/ES;

Or. en



PE516.948v02-00 88/167 AM\1002483CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 242
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. r a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ra) „pracovním dnem“ se rozumí den, kdy 
má příslušný poskytovatel platebních 
služeb plátce nebo poskytovatel platebních 
služeb příjemce zapojený do provedení 
platební transakce otevřeno pro obchody 
potřebné pro provedení platební transakce 
ve smyslu definovaném v čl. 4 odst. 27 
směrnice 2007/64/ES;

Or. en

Odůvodnění

„Pracovní den“ je pojem, který se používá v souvislosti s převodem platebních účtů, a měl by 
být proto definován.

Pozměňovací návrh 243
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam nejreprezentativnějších 
zpoplatněných platebních služeb na 
vnitrostátní úrovni a standardizovaná 
terminologie

Standardizovaná terminologie spojená 
s platebními účty

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE



AM\1002483CS.doc 89/167 PE516.948v02-00

CS

Návrh směrnice
Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam nejreprezentativnějších
zpoplatněných platebních služeb na 
vnitrostátní úrovni a standardizovaná 
terminologie

Seznam zpoplatněných služeb spojených 
s platebním účtem na vnitrostátní úrovni a 
standardizovaná terminologie

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam nejreprezentativnějších
zpoplatněných platebních služeb na 
vnitrostátní úrovni a standardizovaná 
terminologie

Seznam zpoplatněných služeb, které jsou 
spojené s platebním účtem, na vnitrostátní 
úrovni a standardizovaná terminologie

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam nejreprezentativnějších
zpoplatněných platebních služeb na 
vnitrostátní úrovni a standardizovaná 
terminologie

Seznam nejreprezentativnějších platebních 
služeb na vnitrostátní úrovni a 
standardizovaná terminologie

Or. en
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Pozměňovací návrh 247
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
prozatímní seznam nejméně 20 platebních
služeb představujících alespoň 80 % 
nejreprezentativnějších zpoplatněných 
platebních služeb na vnitrostátní úrovni. 
Seznam pro každou z identifikovaných 
služeb obsahuje termíny a definice.

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly
komplexní prozatímní seznam
zpoplatněných služeb spojených 
s platebním účtem na vnitrostátní úrovni. 
Seznam pro každou z identifikovaných 
služeb obsahuje standardizované termíny 
a definice. Každá služba může mít pouze 
jedno označení.

Or. en

Odůvodnění

Žádný důvod nebrání tomu, aby členské státy sestavily katalog poplatků spojených s každou 
platební službou, které se na jejich území využívá. Tento seznam by měl dále obsahovat 
veškeré poplatky, které zákazníkům vznikají, tzn. nejen poplatky, které přímo souvisejí 
s prováděním plateb.

Pozměňovací návrh 248
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
prozatímní seznam nejméně 20 platebních
služeb představujících alespoň 80 % 
nejreprezentativnějších zpoplatněných 
platebních služeb na vnitrostátní úrovni. 
Seznam pro každou z identifikovaných 
služeb obsahuje termíny a definice.

1. Členské státy zajistí, aby příslušné
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
prozatímní seznam veškerých 
zpoplatněných služeb, které jsou spojené 
s platebním účtem, na vnitrostátní úrovni. 
Seznam pro každou z identifikovaných 
služeb obsahuje standardizované termíny 
a definice. Každá služba může mít pouze 
jedno označení.
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Pozměňovací návrh 249
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
prozatímní seznam nejméně 20 platebních 
služeb představujících alespoň 80 %
nejreprezentativnějších zpoplatněných 
platebních služeb na vnitrostátní úrovni. 
Seznam pro každou z identifikovaných 
služeb obsahuje termíny a definice.

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
prozatímní seznam nejméně 15 platebních 
služeb představujících alespoň 90 %
nejreprezentativnějších zpoplatněných 
platebních služeb nebo bezplatně 
nabízených na vnitrostátní úrovni. Seznam, 
který musí být jasný a stručný, pro každou 
z identifikovaných služeb obsahuje termíny 
a definice.

Or. en

Odůvodnění

V seznamu by měly být uvedeny i služby, které jsou nabízeny bezplatně, aby si bylo možné 
utvořit náležitý přehled o struktuře poplatků platebních účtů. Jelikož některé služby jsou 
v určitých členských státech nabízeny bezplatně, zatímco v jiných členských státech jsou 
zpoplatněny, má tento aspekt velký význam zejména ve chvíli, kdy dojde na přeshraniční 
standardizaci a srovnávání.

Pozměňovací návrh 250
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
prozatímní seznam nejméně 20 platebních 
služeb představujících alespoň 80 % 
nejreprezentativnějších zpoplatněných 
platebních služeb na vnitrostátní úrovni. 

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
prozatímní seznam platebních služeb 
představujících alespoň 80 % 
nejreprezentativnějších zpoplatněných 
platebních služeb na vnitrostátní úrovni. 
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Seznam pro každou z identifikovaných 
služeb obsahuje termíny a definice.

Seznam pro každou z identifikovaných 
služeb obsahuje definice.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
prozatímní seznam nejméně 20 platebních 
služeb představujících alespoň 80 % 
nejreprezentativnějších zpoplatněných 
platebních služeb na vnitrostátní úrovni. 
Seznam pro každou z identifikovaných 
služeb obsahuje termíny a definice.

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
prozatímní seznam nejreprezentativnějších
platebních služeb představujících alespoň 
80 % nejreprezentativnějších 
zpoplatněných platebních služeb 
na vnitrostátní úrovni. Seznam pro každou 
z identifikovaných služeb obsahuje termíny 
a definice.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly
prozatímní seznam nejméně 20 platebních 
služeb představujících alespoň 80 % 
nejreprezentativnějších zpoplatněných 
platebních služeb na vnitrostátní úrovni. 
Seznam pro každou z identifikovaných 
služeb obsahuje termíny a definice.

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
seznam platebních služeb představujících 
alespoň 80 % nejreprezentativnějších 
zpoplatněných platebních služeb 
na vnitrostátní úrovni. Seznam pro každou 
z identifikovaných služeb obsahuje termíny 
a definice.

Or. en
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Odůvodnění

Zvážíme-li správní náklady, které by byly s procesem standardizace poplatků spojeny, není 
jeho reálný přínos nijak zřejmý.

Pozměňovací návrh 253
Sari Essayah, Sampo Terho

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly
prozatímní seznam nejméně 20 platebních 
služeb představujících alespoň 80 % 
nejreprezentativnějších zpoplatněných 
platebních služeb na vnitrostátní úrovni. 
Seznam pro každou z identifikovaných 
služeb obsahuje termíny a definice.

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
seznam platebních služeb představujících 
alespoň 80 % nejreprezentativnějších 
zpoplatněných platebních služeb 
na vnitrostátní úrovni. Seznam pro každou 
z identifikovaných služeb obsahuje termíny 
a definice.

Or. en

Odůvodnění

Seznamy sestavené příslušnými orgány by měly být konečné. Uvedení minimálního počtu 20 
služeb může vést k podivným výsledkům, například k rozdělení určité služby. Co se bude dít 
v případě, že určitý poskytovatel platebních služeb neposkytuje všechny standardizované 
platební služby? Do působnosti této směrnice spadají platební služby definované ve směrnici 
o platebních službách a nařízení o SEPA v jeho konečném znění.

Pozměňovací návrh 254
Werner Langen, Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly
prozatímní seznam nejméně 20 platebních
služeb představujících alespoň 80 % 
nejreprezentativnějších zpoplatněných 

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
seznam nejméně služeb představujících 
alespoň 80 % nejreprezentativnějších 
zpoplatněných platebních služeb na 
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platebních služeb na vnitrostátní úrovni. 
Seznam pro každou z identifikovaných 
služeb obsahuje termíny a definice.

vnitrostátní úrovni. Seznam pro každou 
z identifikovaných služeb obsahuje termíny 
a definice.

Or. de

Pozměňovací návrh 255
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
prozatímní seznam nejméně 20 platebních 
služeb představujících alespoň 80 % 
nejreprezentativnějších zpoplatněných 
platebních služeb na vnitrostátní úrovni. 
Seznam pro každou z identifikovaných 
služeb obsahuje termíny a definice.

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
prozatímní seznam platebních služeb 
představujících alespoň 80 % 
nejreprezentativnějších zpoplatněných 
platebních služeb na vnitrostátní úrovni. 
Seznam pro každou z identifikovaných 
služeb obsahuje termíny a definice.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
prozatímní seznam nejméně 20 platebních 
služeb představujících alespoň 80 % 
nejreprezentativnějších zpoplatněných 
platebních služeb na vnitrostátní úrovni. 
Seznam pro každou z identifikovaných 
služeb obsahuje termíny a definice.

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
prozatímní seznam nejméně 20 platebních 
služeb představujících alespoň 80 % 
nejreprezentativnějších zpoplatněných 
platebních služeb na vnitrostátní úrovni. 
Seznam pro každou z identifikovaných 
služeb obsahuje termíny a definice 
s jasným uvedením toho, zda podléhají 
vnitrostátní nebo unijní právní úpravě.
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Pozměňovací návrh 257
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 příslušné orgány 
zohlední služby:

vypouští se

1. které spotřebitelé ve vztahu ke svému 
platebnímu účtu nejvíce využívají;
2. které spotřebitelům jednotlivě vytvářejí 
nejvyšší náklady;
3. které spotřebitelům vytvářejí nejvyšší 
celkové náklady;
4. které poskytovatelům platebních služeb 
jednotlivě vytvářejí nejvyšší zisk;
5. které poskytovatelům platebních služeb 
vytvářejí nejvyšší celkový zisk.
Evropský orgán pro bankovnictví 
vypracuje na pomoc příslušným orgánům 
pokyny podle článku 16 nařízení (EU) 
č. 1093/2010.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož omezení seznamu platebních služeb není nijak odůvodněné, nejsou kritéria jejich 
výběru potřebná.

Pozměňovací návrh 258
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 příslušné orgány 
zohlední služby:

vypouští se

1. které spotřebitelé ve vztahu ke svému 
platebnímu účtu nejvíce využívají;
2. které spotřebitelům jednotlivě vytvářejí 
nejvyšší náklady;
3. které spotřebitelům vytvářejí nejvyšší 
celkové náklady;
4. které poskytovatelům platebních služeb 
jednotlivě vytvářejí nejvyšší zisk;
5. které poskytovatelům platebních služeb 
vytvářejí nejvyšší celkový zisk.
Evropský orgán pro bankovnictví 
vypracuje na pomoc příslušným orgánům 
pokyny podle článku 16 nařízení (EU) 
č. 1093/2010.

Or. en

Odůvodnění

O tom, jaké platební služby je vhodné zařadit do rozsahu glosáře, by měly mít možnost 
flexibilně rozhodovat příslušné orgány členských států.

Pozměňovací návrh 259
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 příslušné orgány 
zohlední služby:

vypouští se

1. které spotřebitelé ve vztahu ke svému 
platebnímu účtu nejvíce využívají;
2. které spotřebitelům jednotlivě vytvářejí 
nejvyšší náklady;
3. které spotřebitelům vytvářejí nejvyšší 
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celkové náklady;
4. které poskytovatelům platebních služeb 
jednotlivě vytvářejí nejvyšší zisk;
5. které poskytovatelům platebních služeb 
vytvářejí nejvyšší celkový zisk.
Evropský orgán pro bankovnictví 
vypracuje na pomoc příslušným orgánům 
pokyny podle článku 16 nařízení (EU) 
č. 1093/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 příslušné orgány 
zohlední služby:

vypouští se

1. které spotřebitelé ve vztahu ke svému 
platebnímu účtu nejvíce využívají;
2. které spotřebitelům jednotlivě vytvářejí 
nejvyšší náklady;
3. které spotřebitelům vytvářejí nejvyšší 
celkové náklady;
4. které poskytovatelům platebních služeb 
jednotlivě vytvářejí nejvyšší zisk;
5. které poskytovatelům platebních služeb 
vytvářejí nejvyšší celkový zisk.
Evropský orgán pro bankovnictví 
vypracuje na pomoc příslušným orgánům 
pokyny podle článku 16 nařízení (EU) 
č. 1093/2010.

Or. en
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Pozměňovací návrh 261
Sari Essayah, Sampo Terho

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 příslušné orgány 
zohlední služby:

vypouští se

1. které spotřebitelé ve vztahu ke svému 
platebnímu účtu nejvíce využívají;
2. které spotřebitelům jednotlivě vytvářejí 
nejvyšší náklady;
3. které spotřebitelům vytvářejí nejvyšší 
celkové náklady;
4. které poskytovatelům platebních služeb 
jednotlivě vytvářejí nejvyšší zisk;
5. které poskytovatelům platebních služeb 
vytvářejí nejvyšší celkový zisk.
Evropský orgán pro bankovnictví 
vypracuje na pomoc příslušným orgánům 
pokyny podle článku 16 nařízení (EU) 
č. 1093/2010.

Or. en

Odůvodnění

Praktické používání uvedených kritérií by bylo velmi obtížné a jednalo by se o těžko 
zvladatelný proces. Také Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) by měl obtíže je definovat.
Využívání platebních služeb je ovlivňováno individuálními spotřebními zvyklostmi, které se 
mohou měnit každý druhý týden či měsíc. Poskytovatelé platebních služeb mají také své 
věrnostní programy, v jejichž rámci poskytují různým svým klientům různé slevy. Uvedená 
kritéria tyto různé struktury nákladů poskytovatelů platebních služeb nezohledňují. Příslušné 
informace jsou navíc často předmětem obchodních či profesních tajemství.

Pozměňovací návrh 262
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 příslušné orgány 
zohlední služby:

vypouští se

1. které spotřebitelé ve vztahu ke svému 
platebnímu účtu nejvíce využívají;
2. které spotřebitelům jednotlivě vytvářejí 
nejvyšší náklady;
3. které spotřebitelům vytvářejí nejvyšší 
celkové náklady;
4. které poskytovatelům platebních služeb 
jednotlivě vytvářejí nejvyšší zisk;
5. které poskytovatelům platebních služeb 
vytvářejí nejvyšší celkový zisk.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi 
prozatímní seznamy podle odstavce 1 
do šesti měsíců od vstupu této směrnice 
v platnost.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zvážíme-li správní náklady, které by byly s procesem standardizace poplatků spojeny, není 
jeho reálný přínos nijak zřejmý.

Pozměňovací návrh 264
Sari Essayah, Sampo Terho
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi prozatímní
seznamy podle odstavce 1 do šesti měsíců
od vstupu této směrnice v platnost.

3. Členské státy oznámí Komisi seznamy 
podle odstavce 1 do jednoho roku
od vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Šest měsíců je na sestavení těchto seznamů příliš krátká doba; jeden rok by byl reálnější.

Pozměňovací návrh 265
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi prozatímní 
seznamy podle odstavce 1 do šesti měsíců
od vstupu této směrnice v platnost.

3. Členské státy oznámí Komisi prozatímní 
seznamy podle odstavce 1 do jednoho 
roku od vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 24, pokud jde o stanovení 
standardizované terminologie EU pro ty 
platební služby, které jsou společné 
alespoň pro většinu členských států, 
na základě prozatímních seznamů 

vypouští se
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předložených podle odstavce 3. 
Standardizovaná terminologie EU 
obsahuje společné termíny a definice 
týkající se společných služeb.

Or. en

Odůvodnění

Zvážíme-li správní náklady, které by byly s procesem standardizace poplatků spojeny, není 
jeho reálný přínos nijak zřejmý.

Pozměňovací návrh 267
Sari Essayah, Sampo Terho

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 24, pokud jde o stanovení 
standardizované terminologie EU pro ty 
platební služby, které jsou společné 
alespoň pro většinu členských států, 
na základě prozatímních seznamů 
předložených podle odstavce 3. 
Standardizovaná terminologie EU 
obsahuje společné termíny a definice 
týkající se společných služeb.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Standardizace na úrovni EU by vzhledem k rozdílům mezi jednotlivými členskými státy, 
jazykovým problémům, rozdílným výkladům atd. byla problematická. Spotřebitelské zvyklosti 
a očekávání jsou v různých členských státech různé. Ve Finsku se například šeky a inkaso 
používají jen velmi zřídka a rovněž hotovosti se začíná používat v menší míře. Ve Finsku činí 
podíl inkasa v rámci všech bezhotovostních plateb pouhá 4 %, zatímco ve Francii či Německu 
je mnohem vyšší.
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Pozměňovací návrh 268
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 24, pokud jde o stanovení
standardizované terminologie EU pro ty 
platební služby, které jsou společné 
alespoň pro většinu členských států, 
na základě prozatímních seznamů 
předložených podle odstavce 3.
Standardizovaná terminologie EU 
obsahuje společné termíny a definice
týkající se společných služeb.

4. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 24, pokud jde o stanovení
standardizovaný seznam EU pro ty 
platební služby, které jsou společné 
alespoň pro většinu členských států, 
na základě prozatímních seznamů 
předložených podle odstavce 3. Tento 
standardizovaný seznam EU obsahuje 
společné definice objasňující společné 
služby, které jsou využívány alespoň ve 
většině členských států. Tento seznam by 
spotřebitelům usnadnil přeshraniční 
porovnávání stejných služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 24, pokud jde o stanovení 
standardizované terminologie EU pro ty
platební služby, které jsou společné 
alespoň pro většinu členských států, 
na základě prozatímních seznamů 
předložených podle odstavce 3. 
Standardizovaná terminologie EU obsahuje 
společné termíny a definice týkající se 
společných služeb.

4. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 24, pokud jde o stanovení 
standardizované terminologie EU pro ty 
služby spojené s platebním účtem, které 
jsou společné alespoň pro většinu 
členských států, na základě prozatímních 
seznamů předložených podle odstavce 3. 
Standardizovaná terminologie EU obsahuje 
společné termíny a definice týkající se 
společných služeb. Každá služba může mít 
pouze jedno označení.



AM\1002483CS.doc 103/167 PE516.948v02-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 24, pokud jde o stanovení 
standardizované terminologie EU pro ty
platební služby, které jsou společné 
alespoň pro většinu členských států, 
na základě prozatímních seznamů 
předložených podle odstavce 3. 
Standardizovaná terminologie EU obsahuje 
společné termíny a definice týkající se 
společných služeb.

4. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 24, pokud jde o stanovení 
standardizované terminologie EU pro ty 
služby spojené s platebním účtem, které 
jsou společné alespoň pro většinu 
členských států, na základě prozatímních 
seznamů předložených podle odstavce 3. 
Standardizovaná terminologie EU obsahuje 
společné termíny a definice týkající se 
společných služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 24, pokud jde o stanovení 
standardizované terminologie EU pro ty 
platební služby, které jsou společné 
alespoň pro většinu členských států, 
na základě prozatímních seznamů 
předložených podle odstavce 3. 
Standardizovaná terminologie EU obsahuje 
společné termíny a definice týkající se 
společných služeb.

4. Komise může v souladu s pokyny 
navrhnout standardizovanou terminologii
EU pro ty platební služby, které jsou 
společné alespoň pro většinu členských 
států, na základě prozatímních seznamů 
předložených podle odstavce 3. 
Standardizovaná terminologie EU obsahuje 
společné termíny a definice týkající se 
společných služeb.
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Or. de

Pozměňovací návrh 272
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 24, pokud jde o stanovení 
standardizované terminologie EU pro ty 
platební služby, které jsou společné 
alespoň pro většinu členských států, 
na základě prozatímních seznamů 
předložených podle odstavce 3. 
Standardizovaná terminologie EU obsahuje 
společné termíny a definice týkající se 
společných služeb.

4. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 24, pokud jde o stanovení 
standardizované terminologie EU pro ty 
platební služby, které jsou společné 
alespoň pro většinu členských států, 
na základě prozatímních seznamů 
předložených podle odstavce 3. 
Standardizovaná terminologie EU, která 
musí být jasná a stručná, obsahuje 
společné termíny a definice týkající se 
společných služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Po zveřejnění aktů v přenesené 
pravomoci uvedených v odstavci 4 
v Úředním věstníku Evropské unie každý 
členský stát neprodleně začlení 
standardizovanou terminologii EU 
přijatou podle odstavce 4 do prozatímního 
seznamu uvedeného v odstavci 1 a tento 
seznam zveřejní.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 274
Sari Essayah, Sampo Terho

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Po zveřejnění aktů v přenesené 
pravomoci uvedených v odstavci 4 
v Úředním věstníku Evropské unie každý 
členský stát neprodleně začlení 
standardizovanou terminologii EU 
přijatou podle odstavce 4 do prozatímního 
seznamu uvedeného v odstavci 1 a tento 
seznam zveřejní.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Po zveřejnění aktů v přenesené 
pravomoci uvedených v odstavci 4 
v Úředním věstníku Evropské unie každý 
členský stát neprodleně začlení 
standardizovanou terminologii EU
přijatou podle odstavce 4 do prozatímního 
seznamu uvedeného v odstavci 1 a tento 
seznam zveřejní.

5. Po zveřejnění aktů v přenesené 
pravomoci uvedených v odstavci 4 
v Úředním věstníku Evropské unie každý 
členský stát neprodleně uveřejní 
standardizovaný seznam EU podle 
odstavce 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Po zveřejnění aktů v přenesené 
pravomoci uvedených v odstavci 4 
v Úředním věstníku Evropské unie každý 
členský stát neprodleně začlení 
standardizovanou terminologii EU přijatou 
podle odstavce 4 do prozatímního seznamu 
uvedeného v odstavci 1 a tento seznam 
zveřejní.

5. Po zveřejnění aktů v přenesené 
pravomoci uvedených v odstavci 4 
v Úředním věstníku Evropské unie každý 
členský stát neprodleně začlení 
standardizovanou terminologii EU přijatou 
podle odstavce 4 do prozatímního seznamu 
uvedeného v odstavci 1 a tento seznam 
zveřejní. V tomto seznamu uvedené 
poplatky za služby spojené s platebním 
účtem nemusí být ve všech členských 
státech zákonem povoleny. O tom, zda je 
určitý poplatek za služby v daném 
členském státě uplatňován, rozhodnou 
příslušná právní ustanovení tohoto 
členského státu.

Or. en

Odůvodnění

I přes zavedení standardizované terminologie EU týkající se poplatků za služby spojené 
s platebním účtem bude nutno vzít v úvahu rozdíly ve struktuře vnitrostátního práva 
jednotlivých členských států, pokud jde o použitelnost těchto poplatků. Tento pozměňovací 
návrh se zakládá na příspěvku Sdružení německých organizací na ochranu spotřebitele 
(VZBV).

Pozměňovací návrh 277
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby před uzavřením 
smlouvy o platebním účtu se spotřebitelem 
poskytovatelé platebních služeb poskytli 
spotřebiteli sdělení informací o poplatcích 
obsahující seznam nejreprezentativnějších 
služeb uvedených v čl. 3 odst. 5 

1. Členské státy zajistí, aby před uzavřením 
smlouvy o platebním účtu se spotřebitelem 
poskytovatelé platebních služeb poskytli 
spotřebiteli sdělení komplexních informací 
o poplatcích obsahující upozornění na
seznam nejreprezentativnějších služeb 
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a odpovídající poplatky za každou službu. uvedených v čl. 3 odst. 5 a odpovídající 
poplatky za každou službu. Pakliže určitý 
poskytovatel platební služby výši poplatků 
upraví, jsou o změnách spotřebitelé 
důkladně a písemně informováni.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z příspěvku Sociální platformy a německého Sdružení 
nezávislých organizací v oblasti sociální práce.

Pozměňovací návrh 278
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby před uzavřením 
smlouvy o platebním účtu se spotřebitelem 
poskytovatelé platebních služeb poskytli 
spotřebiteli sdělení informací o poplatcích 
obsahující seznam nejreprezentativnějších 
služeb uvedených v čl. 3 odst. 5 
a odpovídající poplatky za každou službu.

1. Členské státy zajistí, aby před uzavřením 
smlouvy o platebním účtu se spotřebitelem 
poskytovatelé platebních služeb poskytli 
spotřebiteli sdělení informací o poplatcích 
obsahující seznam nejreprezentativnějších 
služeb uvedených v čl. 3 odst. 5 a 
odpovídající poplatky za každou službu a 
případně jakékoli další služby a 
odpovídající poplatky spojené s daným 
účtem.

Or. en

Odůvodnění

Na základě sdělení informací by si měl být spotřebitel schopen učinit úplnou představu o 
všech poplatcích týkajících se určitého platebního účtu.

Pozměňovací návrh 279
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1



PE516.948v02-00 108/167 AM\1002483CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby před uzavřením 
smlouvy o platebním účtu se spotřebitelem 
poskytovatelé platebních služeb poskytli 
spotřebiteli sdělení informací o poplatcích 
obsahující seznam nejreprezentativnějších 
služeb uvedených v čl. 3 odst. 5
a odpovídající poplatky za každou službu.

1. Členské státy zajistí, aby před uzavřením 
smlouvy o platebním účtu se spotřebitelem 
poskytovatelé platebních služeb poskytli 
spotřebiteli sdělení informací o poplatcích 
obsahující seznam nejreprezentativnějších 
služeb uvedených v čl. 3 odst. 1
a odpovídající poplatky za každou službu.
V případě, že se poplatky, které je 
spotřebitel povinen hradit, změní, musí být 
o těchto nových podmínkách přiměřeným 
způsobem informován.

Or. de

Pozměňovací návrh 280
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby před uzavřením 
smlouvy o platebním účtu se spotřebitelem 
poskytovatelé platebních služeb poskytli 
spotřebiteli sdělení informací o poplatcích 
obsahující seznam nejreprezentativnějších 
služeb uvedených v čl. 3 odst. 5 
a odpovídající poplatky za každou službu.

1. Členské státy zajistí, aby s náležitým 
předstihem před uzavřením smlouvy o 
platebním účtu se spotřebitelem 
poskytovatelé platebních služeb poskytli a 
sdělili spotřebiteli sdělení informací o 
poplatcích obsahující seznam 
nejreprezentativnějších služeb uvedených 
v čl. 3 odst. 5 a odpovídající poplatky za 
každou službu.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby před uzavřením 
smlouvy o platebním účtu se spotřebitelem 
poskytovatelé platebních služeb poskytli 
spotřebiteli sdělení informací o poplatcích 
obsahující seznam nejreprezentativnějších 
služeb uvedených v čl. 3 odst. 5
a odpovídající poplatky za každou službu.

1. Členské státy zajistí, aby před uzavřením 
smlouvy o platebním účtu se spotřebitelem 
poskytovatelé platebních služeb poskytli 
spotřebiteli sdělení informací o poplatcích 
obsahující seznam nejreprezentativnějších 
služeb uvedených v čl. 3 odst. 1
a odpovídající poplatky za každou službu.

Or. en

Odůvodnění

Kvůli navrženému vypuštění čl. 3 odst. 5.

Pozměňovací návrh 282
Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě změny poplatků, které je 
spotřebitel povinen hradit, poskytovatelé 
platebních služeb tuto změnu spotřebiteli 
odůvodní a písemně ho informují o jejich 
výši.

Or. de

Pozměňovací návrh 283
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb neměli povoleno 
stanovovat jiné poplatky než ty, které jsou 
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uvedeny ve sdělení informací o 
poplatcích.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je nezbytné k zajištění úplnosti informací, o něž se opírá konečné finanční
rozhodnutí (Evropská organizace spotřebitelů, BEUC).

Pozměňovací návrh 284
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb nestanovovali jiné 
poplatky a platby než ty, které jsou 
výslovně uvedeny ve sdělení informací o 
poplatcích.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé musí mít možnost důvěřovat tomu, že ve sdělení informací o poplatcích nejsou 
„skryty“ žádné další poplatky. 

Pozměňovací návrh 285
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Poskytovatelům platebních služeb není 
povoleno účtovat si jakékoli jiné poplatky 
než ty, které jsou uvedeny v daném sdělení 
informací o poplatcích.
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Or. en

Pozměňovací návrh 286
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou jedna nebo více platebních 
služeb uvedených v odstavci 1 nabízeny 
v rámci balíčku finančních služeb, uvede 
se ve sdělení informací o poplatcích, které 
služby uvedené v odstavci 1 jsou obsaženy 
v balíčku, poplatek za celý balíček
a poplatek za jakoukoli službu, která není 
uvedena v odstavci 1.

2. Pokud jsou jedna nebo více platebních 
služeb nabízeny v rámci balíčku platebních
služeb, za které je účtován poplatek za 
balíček, uvede se ve sdělení informací o 
poplatcích poplatek za celý balíček, 
popíšou se služby, které jsou v balíčku 
obsaženy, a poplatek za kteroukoli z těch 
platebních služeb, které nejsou hrazeny 
v rámci poplatku za balíček.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasně formulováno, že je rozdíl mezi účty, které nabízejí určitou škálu služeb, a 
účty, které jsou v balíčku s jinými finančními službami, jako je například pojištění. V tomto 
druhém případě není možné využívat služby odděleně. Měl by být stanoven požadavek, který 
by v takovém případě umožňoval zajistit, aby poskytovatel platebních služeb spotřebitele 
upozornil na náklady spojené se zřízením platebního účtu, který je součástí balíčku 
zahrnujícího další služby, a aby se ujistil, že zákazník je pro tento produkt způsobilý.

Pozměňovací návrh 287
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou jedna nebo více platebních
služeb uvedených v odstavci 1 nabízeny 
v rámci balíčku finančních služeb, uvede se 
ve sdělení informací o poplatcích, které
služby uvedené v odstavci 1 jsou obsaženy
v balíčku, poplatek za celý balíček 

2. Pokud jsou jedna nebo více služeb 
uvedených v odstavci 1 nabízeny v rámci 
balíčku finančních služeb, uvede se ve 
sdělení informací o poplatcích a spolu 
s tím i jednotlivé poplatky za všechny
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a poplatek za jakoukoli službu, která není 
uvedena v odstavci 1.

služby obsažené v balíčku.

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou jedna nebo více platebních
služeb uvedených v odstavci 1 nabízeny 
v rámci balíčku finančních služeb, uvede se 
ve sdělení informací o poplatcích, které 
služby uvedené v odstavci 1 jsou obsaženy 
v balíčku, poplatek za celý balíček 
a poplatek za jakoukoli službu, která není 
uvedena v odstavci 1.

2. Pokud jsou jedna nebo více služeb
spojených s platebním účtem uvedených 
v odstavci 1 nabízeny v rámci balíčku 
finančních služeb, uvede se ve sdělení 
informací o poplatcích, které služby 
uvedené v odstavci 1 jsou obsaženy 
v balíčku, poplatek za celý balíček 
a poplatek za jakoukoli službu, která není 
uvedena v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou jedna nebo více platebních
služeb uvedených v odstavci 1 nabízeny 
v rámci balíčku finančních služeb, uvede se 
ve sdělení informací o poplatcích, které 
služby uvedené v odstavci 1 jsou obsaženy 
v balíčku, poplatek za celý balíček 
a poplatek za jakoukoli službu, která není 
uvedena v odstavci 1.

2. Pokud jsou jedna nebo více služeb, které 
jsou spojeny s platebním účtem,
uvedených v odstavci 1 nabízeny v rámci 
balíčku finančních služeb, uvede se ve 
sdělení informací o poplatcích, které 
služby uvedené v odstavci 1 jsou obsaženy 
v balíčku, poplatek za celý balíček 
a poplatek za jakoukoli službu, která není 
uvedena v odstavci 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 290
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou jedna nebo více platebních 
služeb uvedených v odstavci 1 nabízeny 
v rámci balíčku finančních služeb, uvede se 
ve sdělení informací o poplatcích, které 
služby uvedené v odstavci 1 jsou obsaženy 
v balíčku, poplatek za celý balíček 
a poplatek za jakoukoli službu, která není 
uvedena v odstavci 1.

2. Pokud jsou jedna nebo více platebních 
služeb uvedených v odstavci 1 nabízeny 
v rámci balíčku finančních služeb, uvede se 
ve sdělení informací o poplatcích, které 
služby uvedené v odstavci 1 jsou obsaženy 
v balíčku, poplatek za celý balíček a je-li 
možné zakoupit jeho složky samostatně,
poplatek za jakoukoli službu, která není 
uvedena v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou jedna nebo více platebních 
služeb uvedených v odstavci 1 nabízeny 
v rámci balíčku finančních služeb, uvede se 
ve sdělení informací o poplatcích, které 
služby uvedené v odstavci 1 jsou obsaženy 
v balíčku, poplatek za celý balíček
a poplatek za jakoukoli službu, která není 
uvedena v odstavci 1.

2. Pokud jsou jedna nebo více platebních 
služeb uvedených v odstavci 1 nabízeny 
v rámci balíčku finančních služeb, uvede se 
ve sdělení informací o poplatcích, které 
služby uvedené v odstavci 1 jsou obsaženy 
v balíčku, a poplatek za celý balíček.

Or. en

Odůvodnění

V případě balíčků by neměly být požadovány informace o cenách jednotlivých služeb, protože 
balíček je nabízen za pevně stanovenou měsíční cenu. Určování ceny jednotlivých úhrad by 
bylo dosti náročné a nesloužilo by potřebám spotřebitelů.
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Pozměňovací návrh 292
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou jedna nebo více platebních 
služeb uvedených v odstavci 1 nabízeny 
v rámci balíčku finančních služeb, uvede se 
ve sdělení informací o poplatcích, které 
služby uvedené v odstavci 1 jsou obsaženy 
v balíčku, poplatek za celý balíček
a poplatek za jakoukoli službu, která není 
uvedena v odstavci 1.

2. Pokud jsou jedna nebo více platebních 
služeb uvedených v odstavci 1 nabízeny 
v rámci balíčku finančních služeb, uvede se 
ve sdělení informací o poplatcích, které 
služby uvedené v odstavci 1 jsou obsaženy 
v balíčku, a poplatek za celý balíček.

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou jedna nebo více platebních 
služeb uvedených v odstavci 1 nabízeny 
v rámci balíčku finančních služeb, uvede se 
ve sdělení informací o poplatcích, které 
služby uvedené v odstavci 1 jsou obsaženy 
v balíčku, poplatek za celý balíček
a poplatek za jakoukoli službu, která není 
uvedena v odstavci 1.

2. Pokud jsou jedna nebo více platebních 
služeb uvedených v odstavci 1 nabízeny 
v rámci balíčku finančních služeb, uvede se 
ve sdělení informací o poplatcích, které 
služby uvedené v odstavci 1 jsou obsaženy 
v balíčku, a poplatek za celý balíček.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Syed Kamall



AM\1002483CS.doc 115/167 PE516.948v02-00

CS

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nahoře na první straně sdělení 
informací o poplatcích musí být jasně 
uveden název „Sdělení informací o 
poplatcích“ spolu se společným 
symbolem, aby se tento dokument odlišil 
od jiné dokumentace.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pro účely této směrnice je taková míra podrobnosti nevhodná.

Pozměňovací návrh 295
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nahoře na první straně sdělení 
informací o poplatcích musí být jasně 
uveden název „Sdělení informací o 
poplatcích“ spolu se společným 
symbolem, aby se tento dokument odlišil 
od jiné dokumentace.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Klient ceník obdrží před uzavřením smlouvy, viz například článek 41 a čl. 42 odst. 3 směrnice 
o platebních službách.

Pozměňovací návrh 296
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nahoře na první straně sdělení 
informací o poplatcích musí být jasně 
uveden název „Sdělení informací o 
poplatcích“ spolu se společným 
symbolem, aby se tento dokument odlišil 
od jiné dokumentace.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Je třeba jasně uvést, zda sdělení 
informací o poplatcích odkazuje na služby 
spojené s platebními účty, které jsou 
nabízeny na pobočce, nebo online.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Je třeba jasně uvést, zda sdělení 
informací o poplatcích odkazuje na služby 
spojené s platebními účty, které jsou 
nabízeny na pobočce, nebo online.

Or. en
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Pozměňovací návrh 299
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Sdělení informací o poplatcích 
obsahuje v příslušných případech 
informace o službách z úplného seznamu 
nejreprezentativnějších služeb uvedených 
v čl. 3 odst. 1 a odpovídající poplatky za 
každou službu.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytli spotřebitelům
glosář a související definice týkající se 
alespoň seznamu platebních služeb 
uvedených v odstavci 1.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tuto funkci by měl splnit standardizovaný seznam, který poskytnou příslušné orgány.

Pozměňovací návrh 301
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytli spotřebitelům 
glosář a související definice týkající se
alespoň seznamu platebních služeb 
uvedených v odstavci 1.

4. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytli spotřebitelům 
glosář a související definice týkající se
všech služeb uvedených v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytli spotřebitelům 
glosář a související definice týkající se
alespoň seznamu platebních služeb 
uvedených v odstavci 1.

4. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytli spotřebitelům 
glosář a související definice týkající se 
služeb uvedených v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytli spotřebitelům 
glosář a související definice týkající se 
alespoň seznamu platebních služeb 
uvedených v odstavci 1.

4. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytli spotřebitelům 
glosář a související definice týkající se
alespoň seznamu služeb uvedených 
v odstavci 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 304
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy uloží poskytovatelům 
platebních služeb povinnost zajistit, aby 
byl glosář vypracován v jasném, 
jednoznačném a nikoli odborném jazyce.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Poskytovatelům platebních služeb by neměla být ukládána povinnost, aby seznamy, které by 
měly být samy o sobě dostatečně jasné, dále vykládali.

Pozměňovací návrh 305
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy uloží poskytovatelům 
platebních služeb povinnost zajistit, aby 
byl glosář vypracován v jasném, 
jednoznačném a nikoli odborném jazyce.

5. Členské státy uloží poskytovatelům 
platebních služeb povinnost zajistit, aby 
byl seznam vypracován v jasném, 
jednoznačném a nikoli odborném jazyce.

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Poskytovatelé platebních služeb 
zpřístupní sdělení informací o poplatcích a 
glosář kdykoli a zdarma na trvalém nosiči 
v prostorách přístupných pro spotřebitele, 
jakož i v elektronické podobě na svých 
internetových stránkách.

6. Poskytovatelé platebních služeb 
zpřístupní sdělení informací o poplatcích a 
glosář kdykoli a zdarma na trvalém nosiči 
v prostorách přístupných pro všechny
spotřebitele, bez ohledu na to, zda již jsou 
zákazníky dotyčného poskytovatele 
platebních služeb, jakož i trvale
v elektronické, snadno přístupné a 
uživatelsky vstřícné podobě na svých 
internetových stránkách.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z příspěvku německé Federace spotřebitelských organizací 
(VZBV – Verbraucherzentrale Bundesverband) a jeho účelem je zajistit, aby sdělení informací 
o poplatcích bylo k dispozici online, a to jako zákazníkům poskytovatele platebních služeb, tak 
i ostatním, kteří jeho zákazníky nejsou. Z nedávno uveřejněné studie, kterou tato německá 
nadace na ochranu spotřebitelů vypracovala, vyšlo najevo, že více než třetina z přibližně 
1 500 oslovených německých bank neuvádí své úrokové sazby za přečerpání běžného účtu 
online a nezpřístupňuje je spotřebitelům, kteří dosud nejsou jejich zákazníky. 

Pozměňovací návrh 307
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Poskytovatelé platebních služeb 
zpřístupní sdělení informací o poplatcích a 
glosář kdykoli a zdarma na trvalém nosiči 
v prostorách přístupných pro spotřebitele, 
jakož i v elektronické podobě na svých 
internetových stránkách.

6. Poskytovatelé platebních služeb 
zpřístupní sdělení informací o poplatcích a 
glosář na požádání a zdarma na trvalém 
nosiči v prostorách přístupných pro 
spotřebitele, jakož i v elektronické podobě 
na svých internetových stránkách.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek ukládající poskytovatelům platebních služeb povinnost, aby měli kdykoli 
k dispozici výtisky těchto glosářů, by byl nepřiměřený.
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Pozměňovací návrh 308
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Poskytovatelé platebních služeb 
zpřístupní sdělení informací o poplatcích a 
glosář kdykoli a zdarma na trvalém nosiči 
v prostorách přístupných pro spotřebitele, 
jakož i v elektronické podobě na svých 
internetových stránkách.

6. Poskytovatelé platebních služeb 
zpřístupní sdělení informací o poplatcích a 
glosář zdarma na trvalém nosiči 
v prostorách přístupných pro spotřebitele, 
jakož i v elektronické podobě na svých 
internetových stránkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Poskytovatelé platebních služeb 
zpřístupní sdělení informací o poplatcích a 
glosář kdykoli a zdarma na trvalém nosiči 
v prostorách přístupných pro spotřebitele, 
jakož i v elektronické podobě na svých 
internetových stránkách.

6. Poskytovatelé platebních služeb 
zpřístupní sdělení informací o poplatcích a 
glosář kdykoli a zdarma na trvalém nosiči 
v prostorách přístupných pro spotřebitele, 
jakož i v elektronické podobě na svých 
internetových stránkách. Glosář na 
trvalém nosiči by měl být k dispozici na 
požádání.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Poskytovatelé platebních služeb 
zpřístupní sdělení informací o poplatcích a 
glosář kdykoli a zdarma na trvalém nosiči 
v prostorách přístupných pro spotřebitele, 
jakož i v elektronické podobě na svých
internetových stránkách.

6. Poskytovatelé platebních služeb 
zpřístupní sdělení informací o poplatcích a 
glosář kdykoli a zdarma na trvalém nosiči 
v prostorách přístupných pro spotřebitele, 
jakož i v elektronické podobě na snadno 
nalezitelném místě svých internetových
stránek.

Or. de

Pozměňovací návrh 311
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Poskytovatelé platebních služeb 
zpřístupní sdělení informací o poplatcích a
glosář kdykoli a zdarma na trvalém nosiči 
v prostorách přístupných pro spotřebitele, 
jakož i v elektronické podobě na svých 
internetových stránkách.

6. Poskytovatelé platebních služeb 
zpřístupní sdělení informací o poplatcích a
standardizovaný seznam kdykoli a zdarma 
na trvalém nosiči v prostorách přístupných 
pro spotřebitele, jakož i v elektronické 
podobě na svých internetových stránkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s článkem 26 
za účelem definování formátu sdělení 
informací o poplatcích, jeho společného 
symbolu a pořadí, ve kterém jsou služby 
uvedené v čl. 3 odst. 5 prezentovány ve 

vypouští se
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sdělení informací o poplatcích.

Or. de

Pozměňovací návrh 313
Sari Essayah, Sampo Terho

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s článkem 26 
za účelem definování formátu sdělení 
informací o poplatcích, jeho společného 
symbolu a pořadí, ve kterém jsou služby 
uvedené v čl. 3 odst. 5 prezentovány ve 
sdělení informací o poplatcích.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Stanovení požadavků týkajících se formátu by mělo být přenecháno členským státům.

Pozměňovací návrh 314
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s článkem 26 
za účelem definování formátu sdělení 
informací o poplatcích, jeho společného 
symbolu a pořadí, ve kterém jsou služby 
uvedené v čl. 3 odst. 5 prezentovány ve 
sdělení informací o poplatcích.

7. Členské státy definují formát sdělení 
informací o poplatcích, jeho společného 
symbolu a pořadí, ve kterém jsou služby 
uvedené v čl. 3 odst. 5 prezentovány ve 
sdělení informací o poplatcích.

Or. en
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Odůvodnění

Podoba takového dokumentu by měla být určena na úrovni členských států, aby bylo 
zajištěno, že bude zohledňovat vnitrostátní specifika.

Pozměňovací návrh 315
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s článkem 26 
za účelem definování formátu sdělení 
informací o poplatcích, jeho společného 
symbolu a pořadí, ve kterém jsou služby 
uvedené v čl. 3 odst. 5 prezentovány ve 
sdělení informací o poplatcích.

7. Členské státy definují formát sdělení 
informací o poplatcích, jeho společného 
symbolu a pořadí, ve kterém jsou služby 
uvedené v čl. 3 odst. 1 prezentovány ve 
sdělení informací o poplatcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s článkem 26 
za účelem definování formátu sdělení 
informací o poplatcích, jeho společného 
symbolu a pořadí, ve kterém jsou služby 
uvedené v čl. 3 odst. 5 prezentovány ve 
sdělení informací o poplatcích.

7. Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s článkem 26 
za účelem definování formátu sdělení 
informací o poplatcích, jeho společného 
symbolu a pořadí, ve kterém jsou služby 
uvedené v čl. 3 odst. 5, jakož i všechny 
ostatní služby, prezentovány ve sdělení 
informací o poplatcích.

Or. en
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Pozměňovací návrh 317
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Poskytovatelé platebních služeb 
použijí výše zmíněná ustanovení ve lhůtě 
jednoho roku od uveřejnění seznamů 
uvedených v čl. 3 odst. 5 a prováděcích 
aktů uvedených v odstavci 7 tohoto 
článku.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je stanovit pro sdělení informací o poplatcích a glosář 
začátek prováděcího období, kdy budou požadované standardizované informace reálně 
dostupné a budou pro poskytovatele platebních služeb představovat nezbytné investice, 
zejména do IT. Tento pozměňovací návrh se zakládá na příspěvku Sdružení německého 
bankovnictví (Deutsche Kreditwirtschaft).

Pozměňovací návrh 318
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Poskytovatelé platebních služeb splní 
výše zmíněné povinnosti ve lhůtě dvanácti 
měsíců od uveřejnění seznamu 
standardizovaných termínů a definic 
podle čl. 3 odst. 1 a přijetí prováděcího 
aktu podle odstavce 7 tohoto ustanovení.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Philippe De Backer, Olle Schmidt



PE516.948v02-00 126/167 AM\1002483CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Poskytovatelé platebních služeb splní 
výše zmíněné povinnosti ve lhůtě dvanácti 
měsíců od uveřejnění seznamu 
standardizovaných termínů EU podle čl. 3 
odst. 5 a přijetí prováděcího aktu podle 
odstavce 7 tohoto ustanovení.

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b. Před zavedením sdělení informací o 
poplatcích bude proveden spotřebitelský 
test, aby byla zajištěna uživatelská 
vstřícnost tohoto sdělení.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b. Před zavedením sdělení informací o 
poplatcích a glosářů bude ve všech 
členských státech proveden spotřebitelský 
test, aby byla zajištěna uživatelská 
vstřícnost tohoto sdělení.
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Or. en

Odůvodnění

O otázce uživatelské vstřícnosti těchto informací by neměli rozhodovat poskytovatelé 
platebních služeb ani úředníci. Měly by proběhnout testy za využití konkrétních 
spotřebitelských vstupů, aby bylo možné stanovit, který ze způsobů prezentace informací je 
neúčinnější (BEUC – Evropská organizace spotřebitelů). 

Pozměňovací návrh 322
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytovali spotřebiteli 
alespoň jednou ročně výpis všech poplatků 
účtovaných za jeho platební účet.

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytovali spotřebiteli 
alespoň jednou ročně bezplatný výpis 
všech poplatků účtovaných za jeho platební 
účet. V případě, že zákazník využívá 
přečerpávací úvěr převyšující částku 
100 EUR, zajistí poskytovatel platebních 
služeb měsíční výpis poplatků.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zvýšení transparentnosti vysokých poplatků spojených s využíváním přečerpávacích 
úvěrů by tyto náklady měly být pravidelně sdělovány.

Pozměňovací návrh 323
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytovali spotřebiteli 
alespoň jednou ročně výpis všech poplatků 

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytovali spotřebiteli 
alespoň jednou ročně výpis všech poplatků 
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účtovaných za jeho platební účet. účtovaných za jeho platební účet, jakož i za 
tento účet získaných a zaplacených úroků.

Or. en

Odůvodnění

Má-li mít spotřebitel celkovou představu o nákladnosti určitého platebního účtu, musí být ve 
výpisu uvedeny rovněž úroky.

Pozměňovací návrh 324
Werner Langen, Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytovali spotřebiteli 
alespoň jednou ročně výpis všech poplatků 
účtovaných za jeho platební účet.

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytovali spotřebiteli 
alespoň jednou ročně výpis všech poplatků 
účtovaných za jeho platební účet. Jsou-li 
služby nabízeny v rámci balíčku 
finančních služeb, za který je účtována 
jediná odměna, považuje se tento balíček 
finančních služeb za jedinou službu a 
stanovený poplatek za jediný poplatek.

Or. de

Pozměňovací návrh 325
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytovali spotřebiteli 
alespoň jednou ročně výpis všech poplatků 
účtovaných za jeho platební účet.

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytovali spotřebiteli 
alespoň jednou ročně výpis všech poplatků 
účtovaných za jeho platební účet. Tento 
výpis může být spotřebitelům doručen 
prostřednictvím různých komunikačních 
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kanálů, na nichž se spolu strany 
dohodnou (tj. elektronickou cestou, 
v tištěné formě atd.). Poskytovatelé 
platebních služeb zavedou technická 
opatření, která jsou nezbytná ke splnění 
této povinnosti, do dvanácti měsíců od 
přijetí příslušného aktu podle odstavce 4 
tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytovali spotřebiteli 
alespoň jednou ročně výpis všech poplatků 
účtovaných za jeho platební účet.

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytovali spotřebiteli
na požádání alespoň jednou ročně výpis 
všech poplatků účtovaných za jeho platební 
účet. Tento výpis může být spotřebitelům 
doručen prostřednictvím různých 
komunikačních kanálů, na nichž se spolu 
strany dohodnou (tj. elektronickou cestou, 
v tištěné formě atd.).
Poskytovatelé platebních služeb zavedou 
technická opatření, která jsou nezbytná ke 
splnění této povinnosti, do dvanácti 
měsíců od přijetí příslušného aktu podle 
odstavce 4 tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé
platebních služeb poskytovali spotřebiteli 
alespoň jednou ročně výpis všech poplatků 
účtovaných za jeho platební účet.

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytovali spotřebiteli
nejlépe měsíčně, alespoň však čtvrtletně 
bezplatný výpis všech poplatků účtovaných 
za jeho platební účet.

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Sari Essayah, Sampo Terho

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytovali spotřebiteli 
alespoň jednou ročně výpis všech poplatků 
účtovaných za jeho platební účet.

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytovali spotřebiteli
na požádání alespoň jednou ročně výpis 
všech poplatků účtovaných za jeho platební 
účet. Tento výpis může být zasílán nebo 
zpřístupňován elektronickou cestou.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by užitečné, kdyby tyto informace byly poskytovány spolu s bankovním výpisem, který by 
měl být podle směrnice o platebních službách poskytován alespoň jednou měsíčně. Tyto 
informace by mělo být možné poskytovat i v elektronické podobě, například prostřednictvím 
internetového bankovnictví (článek 43 směrnice o platebních službách). Informace o 
zpoplatnění svých služeb získává klient v případě potřeby již v rámci svého bankovního výpisu 
(čl. 38 písm. c), čl. 39 písm. d), čl. 47 písm. c), čl. 48 písm. c) a čl. 43 odst. 3 písm. a) 
směrnice o platebních službách).

Pozměňovací návrh 329
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jsou-li platební služby poskytovány 
v rámci jednoho balíčku, obsahuje výpis 
uvedený v odstavci 1 odchylně od 
ustanovení odstavce 2 pododstavce 1 písm. 
a) a b) poplatky účtované v příslušném 
období za balíček jako celek.

Or. en

Odůvodnění

Ve Finsku se poplatky za služby strhávají v každém následujícím měsíci z účtu, což je postup, 
se kterým klient předem vyjádřil svůj souhlas. Jsou mu přitom poskytovány informace o 
časovém období, na něž se poplatky za služby vztahují, rozpis jednotlivých služeb a poplatků 
za tyto služby, a to v samostatné části bankovního výpisu. Ve Finsku se jedná zpravidla o 
určitý balíček služeb, a mělo by tedy stačit, aby klient byl informován o ceně tohoto balíčku. O 
zvláštních poplatcích za jednotlivé platby je informován v souvislosti s danou platbou.

Pozměňovací návrh 330
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
poskytovatel platebních služeb hodlá výši 
kteréhokoli poplatku změnit, byli o tomto 
jeho úmyslu spotřebitelé písemně 
vyrozuměni alespoň jeden kalendářní 
měsíc před uskutečněním této změny.

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)



PE516.948v02-00 132/167 AM\1002483CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby o případném 
úmyslu poskytovatele platebních služeb 
zvýšit před uveřejněním ročního výpisu 
kterýkoli z poplatků byli spotřebitelé 
podrobně a v dostatečném časovém 
předstihu informováni písemnou nebo 
elektronickou formou.

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jednotkový poplatek účtovaný za 
každou službu, počet použití dané služby 
během příslušného období a datum, kdy 
byla služba použita;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento požadavek by měl pro spotřebitele minimální přínos a zbytečně by jej zatěžoval, protože 
tyto informace má z větší části již k dispozici.

Pozměňovací návrh 333
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jednotkový poplatek účtovaný za 
každou službu, počet použití dané služby 
během příslušného období a datum, kdy 

vypouští se
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byla služba použita;

Or. en

Odůvodnění

Tento požadavek by klienta zatěžoval nezvladatelným množstvím informací. Mezi služby patří 
například úhrady, inkaso, platby kartou, výběr hotovosti. Informace o poplatcích za služby 
účtované za jednotlivé platby by měly být podávány již na základě ustanovení směrnice o 
platebních službách, čl. 38 písm. c), čl. 39 písm. c), čl. 47 písm. c), čl. 48 písm. c) a čl. 43 
odst. 3 písm. a). Poskytovat tyto informace ještě jednou není nutné.

Pozměňovací návrh 334
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jednotkový poplatek účtovaný za každou 
službu, počet použití dané služby během 
příslušného období a datum, kdy byla 
služba použita;

a) jednotkový poplatek účtovaný za každou 
službu, počet použití dané služby během 
příslušného období a datum, kdy byla 
služba použita, nebo v případě, že 
spotřebitel zakoupil jednotlivé služby 
sloučené do jednoho balíčku, poplatek 
účtovaný za balíček služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) celkovou výši poplatků účtovaných za 
každou službu poskytnutou během 
příslušného období;

b) celkovou výši poplatků účtovaných za 
každou službu poskytnutou během 
příslušného období, nebo v případě, že 
spotřebitel zakoupil jednotlivé služby 
sloučené do jednoho balíčku, dodatečné 
náklady na službu, pokud překročil 
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maximální množství služeb obsažených 
v balíčku, a dodatečné náklady na 
využitou službu, která není součástí 
balíčku;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) celkovou výši poplatků účtovaných za 
všechny služby poskytnuté během 
příslušného období.

c) celkovou výši poplatků účtovaných za 
všechny služby poskytnuté během 
příslušného období, nebo v případě, že 
spotřebitel zakoupil jednotlivé služby 
sloučené do jednoho balíčku, celkovou 
výši dodatečných nákladů, pokud 
překročil maximální množství služeb 
obsažených v balíčku, a celkovou výši 
dodatečných nákladů na využité služby, 
které nejsou součástí balíčku;

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) průměrný zůstatek a celkovou výši 
úroků získaných během daného období;

Or. en



AM\1002483CS.doc 135/167 PE516.948v02-00

CS

Pozměňovací návrh 338
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) celkovou výši úroků získaných během 
daného období;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) úroky získané a zaplacené na účet 
během daného období;

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) výši úroků za přečerpání účtu a 
celkovou výši úroků zaplacených za 
přečerpání účtu během daného období;

Or. de

Pozměňovací návrh 341
Philippe De Backer
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) počet dnů, kdy byl účet přečerpán, a 
celkovou výši zaplacených úroků za 
přečerpání v tomto období;

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) počet dnů, kdy byl účet přečerpán, 
použitou úrokovou sazbu a celkovou výši 
úroků zaplacených v tomto období;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) upozornění na poplatky, které budou 
účtovány v následujícím období, a na 
poplatky, které budou účtovány v případě, 
neučiní-li spotřebitel kroky upřesněné ve 
sdělení, jimiž by účtování poplatku 
předešel;

Or. en
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Pozměňovací návrh 344
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) upozornění na poplatky, které budou 
účtovány v následujícím období;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) upozornění na možné změny či zvýšení 
poplatků, které budou účtovány 
v následujícím období;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nahoře na první straně výpisu musí být 
jasně uveden název „Výpis poplatků“ 
spolu se společným symbolem, aby se 
tento dokument odlišil od jiné 
dokumentace.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Pro účely této směrnice nejsou takto podrobné předpisy týkající se sdělení informací o 
poplatcích nezbytné.

Pozměňovací návrh 347
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nahoře na první straně výpisu musí být 
jasně uveden název „Výpis poplatků“ 
spolu se společným symbolem, aby se 
tento dokument odlišil od jiné 
dokumentace.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Stanovení požadavků týkajících se formátu by mělo být přenecháno členským státům.

Pozměňovací návrh 348
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nahoře na první straně výpisu musí být 
jasně uveden název „Výpis poplatků“ 
spolu se společným symbolem, aby se 
tento dokument odlišil od jiné 
dokumentace.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 349
Sari Essayah, Sampo Terho

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s článkem 26 
za účelem definování formátu výpisu 
poplatků, jeho společného symbolu a 
pořadí, ve kterém jsou služby uvedené
v čl. 3 odst. 5 prezentovány ve výpisu 
poplatků.

4. Členské státy definují formát výpisu 
poplatků uvedených v čl. 3 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Způsob, jakým by měl být výpis poplatků poskytován zákazníkovi, by měly mít možnost 
určovat členské státy, neboť tak bude možné zohlednit vnitrostátní specifika.

Pozměňovací návrh 350
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s článkem 26 
za účelem definování formátu výpisu 
poplatků, jeho společného symbolu a 
pořadí, ve kterém jsou služby uvedené v čl. 
3 odst. 5 prezentovány ve výpisu poplatků.

4. Členské státy definují formát výpisu 
poplatků, jeho společného symbolu a 
pořadí, ve kterém jsou služby uvedené v čl. 
3 odst. 1 prezentovány ve výpisu poplatků.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely této směrnice nejsou takto podrobné předpisy týkající se sdělení informací o 
poplatcích nezbytné.
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Pozměňovací návrh 351
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s článkem 26 
za účelem definování formátu výpisu 
poplatků, jeho společného symbolu a 
pořadí, ve kterém jsou služby uvedené v čl. 
3 odst. 5 prezentovány ve výpisu poplatků.

4. Členské státy definují formát výpisu 
poplatků, jeho společného symbolu a 
pořadí, ve kterém jsou služby uvedené v čl. 
3 odst. 1 prezentovány ve výpisu poplatků.

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s článkem 26 
za účelem definování formátu výpisu 
poplatků, jeho společného symbolu a 
pořadí, ve kterém jsou služby uvedené v čl. 
3 odst. 5 prezentovány ve výpisu poplatků.

4. Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s článkem 26 
za účelem definování formátu výpisu 
poplatků, jeho společného symbolu a 
pořadí, ve kterém jsou služby uvedené v čl. 
3 odst. 5, jakož i všechny ostatní služby,
prezentovány ve výpisu poplatků.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna k přijímání 4. Komise je zmocněna k přijímání 
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prováděcích aktů v souladu s článkem 26
za účelem definování formátu výpisu 
poplatků, jeho společného symbolu a 
pořadí, ve kterém jsou služby uvedené v čl. 
3 odst. 5 prezentovány ve výpisu poplatků.

prováděcích aktů v souladu s článkem 25
za účelem definování formátu výpisu 
poplatků, jeho společného symbolu a 
pořadí, ve kterém jsou služby uvedené v čl. 
3 odst. 5 prezentovány ve výpisu poplatků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 354
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s článkem 26 
za účelem definování formátu výpisu 
poplatků, jeho společného symbolu a 
pořadí, ve kterém jsou služby uvedené v čl. 
3 odst. 5 prezentovány ve výpisu poplatků.

4. Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s článkem 26 
za účelem definování formátu výpisu 
poplatků, jeho společného symbolu a 
pořadí, ve kterém jsou služby uvedené v čl. 
3 odst. 1 prezentovány ve výpisu poplatků.

Or. de

Pozměňovací návrh 355
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Před zavedením výpisů poplatků bude 
ve všech členských státech proveden jejich 
spotřebitelský test, aby byla zajištěna 
uživatelská vstřícnost těchto výpisů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 356
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb ve svých smluvních 
a obchodních informacích používali tam, 
kde je to na místě, termíny a definice 
obsažené v seznamu 
nejreprezentativnějších platebních služeb 
uvedených v čl. 3 odst. 5.

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb ve svých smluvních 
a obchodních informacích používali tam, 
kde je to na místě, definice obsažené 
v seznamu nejreprezentativnějších 
platebních služeb uvedených v čl. 3 odst. 5.
Poskytovatelé platebních služeb splní tuto 
povinnost do dvanácti měsíců od 
uveřejnění standardizovaného seznamu 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb ve svých smluvních 
a obchodních informacích používali tam, 
kde je to na místě, termíny a definice 
obsažené v seznamu 
nejreprezentativnějších platebních služeb 
uvedených v čl. 3 odst. 5.

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb ve svých smluvních 
a obchodních informacích používali tam, 
kde je to na místě, termíny a definice 
obsažené v seznamu 
nejreprezentativnějších platebních služeb 
uvedených v čl. 3 odst. 5. Poskytovatelé 
platebních služeb splní tuto povinnost do 
dvanácti měsíců od uveřejnění seznamu 
standardizovaných termínů a definic.

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Sven Giegold
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za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb ve svých smluvních 
a obchodních informacích používali tam, 
kde je to na místě, termíny a definice 
obsažené v seznamu
nejreprezentativnějších platebních služeb
uvedených v čl. 3 odst. 5.

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb ve svých smluvních a 
obchodních informacích používali termíny 
a definice obsažené v seznamu služeb
spojených s platebním účtem, které jsou 
uvedeny v čl. 3 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb ve svých smluvních 
a obchodních informacích používali tam, 
kde je to na místě, termíny a definice 
obsažené v seznamu
nejreprezentativnějších platebních služeb 
uvedených v čl. 3 odst. 5.

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb ve svých smluvních a 
obchodních informacích používali termíny 
a definice obsažené v seznamu služeb 
uvedených v čl. 3 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
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platebních služeb ve svých smluvních 
a obchodních informacích používali tam, 
kde je to na místě, termíny a definice 
obsažené v seznamu 
nejreprezentativnějších platebních služeb 
uvedených v čl. 3 odst. 5.

platebních služeb ve svých smluvních 
a obchodních informacích používali
v příslušných případech termíny a definice 
obsažené v seznamu 
nejreprezentativnějších platebních služeb 
uvedených v čl. 3 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb ve svých smluvních 
a obchodních informacích používali tam, 
kde je to na místě, termíny a definice 
obsažené v seznamu 
nejreprezentativnějších platebních služeb 
uvedených v čl. 3 odst. 5.

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb ve svých smluvních 
a obchodních informacích používali tam, 
kde je to na místě, termíny a definice 
obsažené v seznamu 
nejreprezentativnějších platebních služeb 
uvedených v čl. 3 odst. 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 362
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb ve svých smluvních 
a obchodních informacích používali tam, 
kde je to na místě, termíny a definice 
obsažené v seznamu 
nejreprezentativnějších platebních služeb 
uvedených v čl. 3 odst. 5.

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb ve svých smluvních 
a obchodních informacích používali tam, 
kde je to na místě, termíny a definice 
obsažené v seznamu 
nejreprezentativnějších platebních služeb 
uvedených v čl. 3 odst. 1.

Or. en
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Odůvodnění

Kvůli navrženému vypuštění čl. 3 odst. 5.

Pozměňovací návrh 363
Sari Essayah, Sampo Terho

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé platebních služeb mohou 
ve svých smluvních a obchodních 
informacích k označení svých služeb 
využívat obchodní značky pod podmínkou, 
že je-li to na místě, identifikují 
odpovídající termín v seznamu uvedeném 
v čl. 3 odst. 5. Poskytovatelé platebních 
služeb nesmí používat obchodní značky ve 
sdělení informací o poplatcích ani ve 
výpisu poplatků.

2. Poskytovatelé platebních služeb mohou 
ve svých smluvních a obchodních 
informacích k označení svých služeb 
využívat obchodní značky pod podmínkou, 
že je-li to na místě, identifikují 
odpovídající termín v seznamu uvedeném 
v čl. 3 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Informace o poplatcích za služby podávané před i po účtování těchto poplatků jsou 
nejdůležitější součástí informací a smlouvy s klientem. Jak si může spotřebitel spojit poplatky 
za platby s výpisem poplatků a standardizovaným ceníkem, když nebude možné použít žádný 
odkaz v podobě značky nebo uvedení smlouvy? Poslední věta čl. 6 odst. 2 se zdá být v rozporu 
se směrnicí o platebních službách a obvyklými informačními požadavky spotřebitelů, jakož i 
s čl. 4. odst. 2 této směrnice.

Pozměňovací návrh 364
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé platebních služeb mohou 
ve svých smluvních a obchodních 
informacích k označení svých služeb 

2. Poskytovatelé platebních služeb mohou 
ve svých smluvních a obchodních 
informacích, ve sdělení informací o 
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využívat obchodní značky pod podmínkou, 
že je-li to na místě, identifikují 
odpovídající termín v seznamu uvedeném 
v čl. 3 odst. 5. Poskytovatelé platebních 
služeb nesmí používat obchodní značky ve 
sdělení informací o poplatcích ani ve 
výpisu poplatků.

poplatcích i ve výpisu poplatků k označení 
svých služeb využívat obchodní značky 
pod podmínkou, že je-li to na místě, 
identifikují odpovídající definici
v seznamu uvedeném v čl. 3 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé platebních služeb mohou 
ve svých smluvních a obchodních 
informacích k označení svých služeb 
využívat obchodní značky pod podmínkou, 
že je-li to na místě, identifikují 
odpovídající termín v seznamu uvedeném 
v čl. 3 odst. 5. Poskytovatelé platebních 
služeb nesmí používat obchodní značky ve 
sdělení informací o poplatcích ani ve 
výpisu poplatků.

2. Poskytovatelé platebních služeb mohou 
ve svých smluvních a obchodních 
informacích k označení svých služeb 
využívat obchodní značky pod podmínkou, 
že je-li to na místě, identifikují 
odpovídající termín v seznamu uvedeném 
v čl. 3 odst. 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 366
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé platebních služeb mohou 
ve svých smluvních a obchodních 
informacích k označení svých služeb 
využívat obchodní značky pod podmínkou, 

2. Poskytovatelé platebních služeb mohou 
ve svých smluvních a obchodních 
informacích k označení svých služeb 
využívat obchodní značky pod podmínkou, 
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že je-li to na místě, identifikují 
odpovídající termín v seznamu uvedeném 
v čl. 3 odst. 5. Poskytovatelé platebních 
služeb nesmí používat obchodní značky ve 
sdělení informací o poplatcích ani ve 
výpisu poplatků.

že je-li to na místě, identifikují 
odpovídající termín v seznamu uvedeném 
v čl. 3 odst. 5. Ve sdělení informací o 
poplatcích či ve výpisu poplatků použijí 
poskytovatelé platebních služeb kromě 
odpovídajícího termínu ze seznamu 
uvedeného v čl. 3 odst. 5 pouze obchodní 
značky, přičemž tyto názvy vloží do 
závorek.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zvýšení srozumitelnosti informačních sdělení 
týkajících se platebních účtů. Návrh vychází z příspěvku Sdružení německého bankovnictví 
(Deutsche Kreditwirtschaft) a sdružení rakouských spořitelen.

Pozměňovací návrh 367
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé platebních služeb mohou 
ve svých smluvních a obchodních 
informacích k označení svých služeb 
využívat obchodní značky pod podmínkou, 
že je-li to na místě, identifikují 
odpovídající termín v seznamu uvedeném 
v čl. 3 odst. 5. Poskytovatelé platebních 
služeb nesmí používat obchodní značky ve 
sdělení informací o poplatcích ani ve 
výpisu poplatků.

2. Poskytovatelé platebních služeb mohou 
ve svých obchodních informacích 
k označení svých služeb využívat obchodní 
značky pod podmínkou, že v příslušných 
případech identifikují odpovídající termín 
v seznamu uvedeném v čl. 3 odst. 5. 
Poskytovatelé platebních služeb nesmí 
používat obchodní značky ve sdělení 
informací o poplatcích, ve výpisu poplatků
ani ve smluvních informacích.

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Syed Kamall

Návrh směrnice
Článek 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Srovnávací internetové stránky
1. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé 
měli na vnitrostátní úrovni přístup 
nejméně k jedné internetové stránce 
porovnávající poplatky, které 
poskytovatelé platebních služeb účtují za 
služby nabízené k platebním účtům, 
v souladu s odstavci 2 a 3.
2. Členské státy zřídí systém dobrovolné 
akreditace pro internetové stránky 
provozované soukromými subjekty a 
porovnávající poplatky účtované 
poskytovateli platebních služeb za služby 
nabízené k platebním účtům. Za účelem 
získání akreditace musí srovnávací 
internetové stránky provozované 
soukromými subjekty:
a) být provozně nezávislé na jakémkoli 
poskytovateli platebních služeb;
b) používat jednoduchý jazyk a je-li to na 
místě, termíny uvedené v čl. 3 odst. 5;
c) poskytovat aktuální informace;
d) poskytovat dostatečně široký přehled 
o trhu s platebními účty;
e) provozovat účinný postup šetření 
a vyřizování stížností.
3. Pokud není podle odstavce 2 
akreditována žádná internetová stránka, 
členské státy zajistí, aby byla zřízena 
internetová stránka provozovaná 
příslušným orgánem uvedeným v článku 
20 nebo kterýmkoli jiným příslušným 
veřejným orgánem. Pokud internetová 
stránka podle odstavce 2 byla 
akreditována, členské státy se mohou 
rozhodnout zřídit další internetovou 
stránku provozovanou příslušným 
orgánem uvedeným v článku 20 nebo 
kterýmkoli jiným příslušným veřejným 
orgánem. Internetové stránky 
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provozované příslušným orgánem podle 
odstavce 1 musí dodržovat 
ustanovení odst. 2 písm. a) až e).
4. Členské státy si ponechají právo 
odmítnout nebo odejmout soukromým 
subjektům akreditaci v případě 
nedodržení povinností uvedených 
v odstavci 2.
5. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé 
měli k dispozici přiměřené informace o 
internetových stránkách uvedených 
v odstavci 1. To zahrnuje udržování 
veřejně přístupného registru 
akreditovaných srovnávacích 
internetových stránek, je-li to na místě.

Or. en

Odůvodnění

Internetové stránky sloužící k porovnávání cen nespadají do působnosti této směrnice, která 
se týká zejména platebních účtů.

Pozměňovací návrh 369
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé 
měli na vnitrostátní úrovni přístup 
nejméně k jedné internetové stránce 
porovnávající poplatky, které 
poskytovatelé platebních služeb účtují za 
služby nabízené k platebním účtům,
v souladu s odstavci 2 a 3.

1. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé 
měli přístup nejméně k jedné internetové 
stránce porovnávající na vnitrostátní 
úrovni a v souladu s odstavci 2 a 3:

a) poplatky, které poskytovatelé platebních 
služeb účtují za služby nabízené 
k platebním účtům, a
b) faktory určující úroveň služeb 
nabízených poskytovateli platebních 
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služeb, včetně počtu poboček a počtu 
bankomatů. U obou ukazatelů se u 
každého poskytovatele platebních služeb a 
popřípadě též u každé příslušné sítě 
poskytovatelů platebních služeb uvedou 
odpovídající počty. Uvede se dále také 
informace o tom, v jaké vzdálenosti od 
uživatele srovnávací internetové stránky 
se nachází nejbližší pobočka příslušného 
poskytovatele platebních služeb. 

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby na srovnávací internetové stránce byla 
v zájmu prosazení věcně správnější koncepce hospodářské soutěže náležitým způsobem 
zohledněna síť poboček a bankomatů, neboť návrh Komise nabízí pouze úzké zaměření na 
ceny. Tento pozměňovací návrh vychází z příspěvku Konfederace německých družstevních 
záložen a Konfederace německých spořitelen.

Pozměňovací návrh 370
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé 
měli na vnitrostátní úrovni přístup nejméně 
k jedné internetové stránce porovnávající 
poplatky, které poskytovatelé platebních 
služeb účtují za služby nabízené 
k platebním účtům, v souladu s odstavci 2 
a 3.

1. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé 
měli na vnitrostátní úrovni přístup nejméně 
k jedné internetové stránce porovnávající 
poplatky, které poskytovatelé platebních 
služeb účtují za služby nabízené 
k platebním účtům, v souladu s odstavci 2 
a 3, jakož i kvalitu a spektrum služeb 
nabízených nejrůznějšími poskytovateli.

Or. de

Pozměňovací návrh 371
Sharon Bowles
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé 
měli na vnitrostátní úrovni přístup nejméně 
k jedné internetové stránce porovnávající 
poplatky, které poskytovatelé platebních 
služeb účtují za služby nabízené 
k platebním účtům, v souladu s odstavci 2
a 3.

1. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé 
měli na vnitrostátní úrovni přístup nejméně 
k jedné internetové stránce obsahující 
srovnání poplatků, které poskytovatelé 
platebních služeb účtují za služby nabízené 
k platebním účtům, v souladu s odstavci 2
nebo 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé 
měli na vnitrostátní úrovni přístup nejméně 
k jedné internetové stránce porovnávající 
poplatky, které poskytovatelé platebních 
služeb účtují za služby nabízené 
k platebním účtům, v souladu s odstavci 2 
a 3.

1. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé 
měli na vnitrostátní úrovni bezplatný
přístup nejméně k jedné internetové stránce 
porovnávající poplatky a úrokové sazby, 
které poskytovatelé platebních služeb 
účtují za platební účty, v souladu 
s odstavci 2 a 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé 
měli na vnitrostátní úrovni přístup nejméně 
k jedné internetové stránce porovnávající 

1. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé 
měli na vnitrostátní úrovni přístup nejméně 
k jedné internetové stránce porovnávající 
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poplatky, které poskytovatelé platebních 
služeb účtují za služby nabízené 
k platebním účtům, v souladu s odstavci 2 
a 3.

poplatky, které poskytovatelé platebních 
služeb účtují za služby spojené 
s platebními účty, v souladu s odstavci 2 a 
3.

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zřídí systém dobrovolné
akreditace pro internetové stránky
provozované soukromými subjekty a 
porovnávající poplatky účtované
poskytovateli platebních služeb za služby 
nabízené k platebním účtům. Za účelem 
získání akreditace musí srovnávací 
internetové stránky provozované 
soukromými subjekty:

2. Členské státy zřídí systém povinné
akreditace pro internetové stránky
porovnávající prvky, které jsou za tímto 
účelem definovány v čl. 7 odst. 1 a které 
jsou poskytovateli platebních služeb
nabízeny k platebním účtům. Za účelem 
získání akreditace musí srovnávací 
internetové stránky provozované 
soukromými subjekty:

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby na srovnávací internetové stránce byla 
v zájmu prosazení věcně správnější koncepce hospodářské soutěže náležitým způsobem 
zohledněna síť poboček a bankomatů, neboť návrh Komise nabízí pouze úzké zaměření na 
ceny. Tento pozměňovací návrh vychází z příspěvku Konfederace německých družstevních 
záložen.

Pozměňovací návrh 375
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zřídí systém dobrovolné 
akreditace pro internetové stránky 
provozované soukromými subjekty a 
porovnávající poplatky účtované 
poskytovateli platebních služeb za služby 
nabízené k platebním účtům. Za účelem 
získání akreditace musí srovnávací 
internetové stránky provozované 
soukromými subjekty:

2. Členské státy zřídí systém dobrovolné 
akreditace pro internetové stránky 
provozované soukromými subjekty a 
porovnávající poplatky a úrokové sazby
účtované poskytovateli platebních služeb 
za platební účty. Za účelem získání 
akreditace musí srovnávací internetové 
stránky provozované soukromými 
subjekty:

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) být provozně nezávislé na jakémkoli 
poskytovateli platebních služeb;

a) být právně nezávislé na jakémkoli 
poskytovateli platebních služeb;

Or. en

Odůvodnění

Provozní nezávislost k zajištění toho, že nedojde ke střetu zájmů, nestačí. Nestrannost 
srovnávání lze nejlépe zaručit právní nezávislostí.

Pozměňovací návrh 377
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) být provozně nezávislé na jakémkoli 
poskytovateli platebních služeb;

a) být provozně a finančně nezávislé na 
jakémkoli poskytovateli platebních služeb;
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Or. en

Pozměňovací návrh 378
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) být provozně nezávislé na jakémkoli 
poskytovateli platebních služeb;

a) být nezávislé na jakémkoli poskytovateli 
platebních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) být provozně nezávislé na jakémkoli 
poskytovateli platebních služeb;

a) být provozně nezávislé na jakémkoli 
poskytovateli platebních služeb; informace 
o vlastníkovi a provozovateli 
internetových stránek by měly být snadno 
a viditelně dostupné; 

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) jasně uvádět své vlastníky a zdroje 
finančních prostředků;
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Or. en

Pozměňovací návrh 381
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) používat jednoduchý jazyk a je-li to na 
místě, termíny uvedené v čl. 3 odst. 5;

b) používat jednoduchý jazyk a je-li to na 
místě, termíny uvedené v čl. 3 odst. 1;

Or. de

Pozměňovací návrh 382
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) používat jednoduchý jazyk a je-li to na 
místě, termíny uvedené v čl. 3 odst. 5;

b) používat jednoduchý jazyk a
v příslušných případech termíny uvedené 
v čl. 3 odst. 5;

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) poskytovat aktuální informace; c) poskytovat aktuální, podrobné, přesné a 
uživatelsky vstřícné informace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 384
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) poskytovat aktuální informace; c) poskytovat aktuální, přesné, spolehlivé a 
uživatelsky vstřícné informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) poskytovat dostatečně široký přehled 
o trhu s platebními účty;

d) poskytovat dostatečně široký přehled o 
trhu s platebními účty a vyhovovat 
žádostem všech poskytovatelů platebních 
služeb působících v dotyčném členském 
státě o umístění na tyto stránky;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) poskytovat dostatečně široký přehled 
o trhu s platebními účty;

d) poskytovat dostatečně široký přehled o 
trhu s platebními účty a poskytovat 
informace o tom, jak velkou část trhu 
jejich internetové stránky pokrývají;
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Or. en

Pozměňovací návrh 387
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) poskytovat informace, v žádném 
případě však doporučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) poskytovat informace, v žádném 
případě však doporučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Jsou-li za umístění na těchto 
internetových stránkách účtovány 
poskytovatelům platebních služeb 
poplatky, musejí být nediskriminační a 
uveřejněné na těchto internetových 
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stránkách.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je předejít tomu, aby seznam poskytovatelů platebních 
služeb byl zkreslený podle toho, kdo zaplatí víc.

Pozměňovací návrh 390
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb nenesli odpovědnost za 
informace uváděné na akreditovaných i 
neakreditovaných internetových 
stránkách, pakliže neodpovídají za jejich 
provoz.

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Příslušný evropský orgán dohledu je 
zmocněn k přijímání návrhů technických 
norem, které definují normy upravující 
podmínky fungování srovnávacích 
internetových stránek ve smyslu odstavce 
2, zejména pak co se týče faktorů 
určujících úroveň služeb nabízených 
poskytovateli platebních služeb včetně 
počtu poboček, počtu bankomatů každého 
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jednotlivého poskytovatele platebních 
služeb a popřípadě též každé příslušné sítě 
poskytovatelů platebních služeb, a dále též 
informací o tom, v jaké vzdálenosti od 
uživatele srovnávací internetové stránky 
se nachází nejbližší pobočka příslušného 
poskytovatele platebních služeb.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit účinné normy, které budou podporovat 
hospodářskou soutěž. Vychází z příspěvku Konfederace německých družstevních záložen a 
Konfederace německých spořitelen.

Pozměňovací návrh 392
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pro usnadnění přehledu o poplatcích 
účtovaných poskytovateli platebních 
služeb v Evropské unii by Evropská 
komise měla zřídit aktuální, nezávislý, 
přesný, spolehlivý a uživatelsky vstřícný 
portál, který by obsahoval veškeré odkazy 
na akreditované srovnávací internetové 
stránky v příslušných členských státech. 

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise zřídí a průběžně aktualizuje 
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veřejně přístupný unijní internetový portál 
obsahující odkazy na všechny srovnávací 
internetové stránky provozované 
příslušnými orgány a akreditovanými 
soukromými subjekty na vnitrostátní 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Do konce roku 2018 budou 
v jednotlivých členských státech vytvořeny 
také internetové stránky porovnávající 
poplatky účtované poskytovateli 
platebních služeb za služby nabízené 
k platebním účtům.
K tomuto datu zřídí Evropská komise 
veřejně přístupné evropské srovnávací 
stránky, které budou provozovány ve 
spolupráci s Evropským orgánem pro 
bankovnictví (EBA).
Evropská komise k tomuto datu zřídí na 
základě aktu v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 24 také dobrovolný 
systém akreditací pro soukromé evropské 
srovnávací stránky. Za účelem získání 
akreditace musí evropské srovnávací 
internetové stránky provozované 
soukromými subjekty splňovat všechny 
podmínky uvedené v odstavci 2. Evropská 
komise si ponechá právo odmítnout nebo 
odejmout soukromým subjektům 
akreditaci v případě nedodržení 
povinností uvedených v odstavci 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 395
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Evropská komise zřídí jeden průběžně 
aktualizovaný portál s odkazy na 
akreditované srovnávací internetové 
stránky v jednotlivých členských státech i 
na evropské úrovni.
Na tomto portálu budou mít spotřebitelé 
k dispozici také glosář standardizované 
terminologie Unie přijaté v souladu 
s článkem 3 a pokyny k přeshraničním 
změnám platebního účtu.
Na portálu bude rovněž uveřejněn snadno 
přístupný seznam kontaktů na příslušné 
orgány jednotlivých členských států 
v souladu s článkem 20.

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Portál Evropské unie pro srovnávací 

internetové stránky
1. Členské státy podají Komisi a 
Evropskému orgánu pro bankovnictví 
(EBA) informace o srovnávacích 
internetových stránkách, které fungují 
v souladu s čl. 7 odst. 1 a 2.
2. Komise ve spolupráci s Evropským 
orgánem pro bankovnictví (EBA) zřídí 
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veřejně přístupný portál Evropské unie 
pro srovnávací internetové stránky na 
vnitrostátní úrovni, který bude rovněž 
umožňovat paralelní srovnávání 
platebních účtů nabízených v jednotlivých 
členských státech. Portál Evropské unie 
kromě těchto informací spotřebitelům 
nabídne glosář standardizované 
terminologie Unie, která byla přijata 
podle čl. 3 odst. 4, a praktické pokyny 
k přeshraničním změnám platebního účtu.

Or. en

Odůvodnění

Podporuje 57. pozměňovací návrh předložený zpravodajem. Je zapotřebí zabezpečit potřeby 
stále mobilnějších evropských občanů a podpořit rozvoj jednotného trhu v oblasti služeb 
spojených s platebními účty.

Pozměňovací návrh 397
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v případě, že je 
platební účet nabízen spolu s jinou službou 
nebo produktem jako součást balíčku, 
poskytovatel platebních služeb informoval 
spotřebitele o tom, zda je možné zakoupit 
si platební účet odděleně, a poskytl 
odděleně informace o nákladech a
poplatcích spojených s každým produktem 
a službou nabízenými v rámci balíčku.

1. Aniž je dotčen čl. 4 odst. 2, členské státy 
zajistí, aby v případě, že je platební účet 
nabízen spolu s jinou službou nebo 
produktem jako součást balíčku, 
poskytovatel platebních služeb informoval 
spotřebitele o tom, zda je možné zakoupit 
si platební účet odděleně, a pokud ano, aby
poskytl odděleně informace o poplatcích 
spojených s každým dalším produktem a 
službou nabízenými v rámci balíčku, 
pakliže je možné zakoupit tyto jednotlivé 
finanční produkty a služby odděleně.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasně formulováno, že je rozdíl mezi účty, které nabízejí určitou škálu služeb, a 
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účty, které jsou v balíčku s jinými finančními službami, jako je například pojištění. V tomto 
druhém případě není možné využívat služby odděleně. Měl by být stanoven požadavek, který 
by v takovém případě umožňoval zajistit, aby poskytovatel platebních služeb spotřebitele 
upozornil na náklady spojené se zřízením platebního účtu, který je součástí balíčku 
zahrnujícího další služby, a aby se ujistil, že zákazník je pro tento produkt způsobilý.

Pozměňovací návrh 398
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v případě, že je 
platební účet nabízen spolu s jinou službou 
nebo produktem jako součást balíčku, 
poskytovatel platebních služeb informoval 
spotřebitele o tom, zda je možné zakoupit 
si platební účet odděleně, a poskytl 
odděleně informace o nákladech a 
poplatcích spojených s každým produktem 
a službou nabízenými v rámci balíčku.

1. Členské státy zajistí, aby v případě, že je 
platební účet nabízen spolu s jinou službou 
nebo produktem jako součást balíčku, 
poskytovatel platebních služeb informoval 
spotřebitele o tom, zda je možné zakoupit 
si platební účet odděleně, a poskytl 
odděleně informace o souvisejících
nákladech a poplatcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v případě, že je 
platební účet nabízen spolu s jinou službou 
nebo produktem jako součást balíčku, 
poskytovatel platebních služeb informoval 
spotřebitele o tom, zda je možné zakoupit 
si platební účet odděleně, a poskytl 
odděleně informace o nákladech a 
poplatcích spojených s každým produktem 
a službou nabízenými v rámci balíčku.

1. Členské státy zajistí, aby v případě, že je 
platební účet nabízen spolu s jinou službou 
nebo produktem jako součást balíčku, 
poskytovatel platebních služeb informoval 
spotřebitele o tom, zda je možné zakoupit 
si platební účet odděleně, a aby v zájmu 
zajištění úplné transparentnosti křížových 
plateb poskytl odděleně informace o 
nákladech a poplatcích spojených 
s každým produktem a službou nabízenými 
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v rámci balíčku.

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v případě, že je 
platební účet nabízen spolu s jinou 
službou nebo produktem jako součást 
balíčku, poskytovatel platebních služeb 
informoval spotřebitele o tom, zda je 
možné zakoupit si platební účet odděleně, 
a poskytl odděleně informace o nákladech 
a poplatcích spojených s každým
produktem a službou nabízenými v rámci 
balíčku.

1. Členské státy zajistí, aby v případě, že
služby nabízené spolu s platebním účtem 
se základními prvky ve smyslu 
definovaném v článku 16 jsou nabízeny 
spolu s dalšími službami nebo produkty
jako součást balíčku, poskytovatel 
platebních služeb informoval spotřebitele
v dostatečném předstihu předtím, než 
s ním uzavře smlouvu o platebním účtu, o 
tom, že je možné zakoupit si tyto služby či 
produkty odděleně, a poskytl odděleně 
informace o nákladech a poplatcích 
spojených s každým z těchto produktů a 
služeb nabízených v rámci balíčku.

Or. en

Odůvodnění

Slučování jednotlivých prvků (tzn. nucení spotřebitelů k nákupu balíčku, jehož jednotlivé 
prvky by bylo možné poskytovat odděleně) by nemělo být povoleno. Veškeré služby nabízené 
nad rámec platebního účtu musí být uváděny samostatně a spotřebitel musí mít možnost zvolit 
si, zda si je koupí. Vychází z návrhů Pracovní skupiny uživatelů finančního trhu (FSUG) a 
Evropské organizace spotřebitelů (BEUC).

Pozměňovací návrh 401
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v případě, že je 
platební účet nabízen spolu s jinou službou 
nebo produktem jako součást balíčku, 
poskytovatel platebních služeb informoval 
spotřebitele o tom, zda je možné zakoupit 
si platební účet odděleně, a poskytl 
odděleně informace o nákladech a 
poplatcích spojených s každým produktem 
a službou nabízenými v rámci balíčku.

1. Členské státy zajistí, aby v případě, že je 
platební účet nabízen spolu s jinou službou 
nebo produktem jako součást balíčku, 
poskytovatel platebních služeb informoval 
spotřebitele o tom, zda je možné zakoupit 
si platební účet odděleně, a pokud ano, aby
poskytl odděleně informace o nákladech a 
poplatcích spojených s každým produktem 
a službou nabízenými v rámci balíčku.

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v případě, že je 
platební účet nabízen spolu s jinou službou 
nebo produktem jako součást balíčku, 
poskytovatel platebních služeb informoval 
spotřebitele o tom, zda je možné zakoupit 
si platební účet odděleně, a poskytl 
odděleně informace o nákladech a 
poplatcích spojených s každým produktem
a službou nabízenými v rámci balíčku.

1. Členské státy zajistí, aby v případě, že je 
platební účet nabízen spolu s jinou službou 
nebo produktem jako součást balíčku, 
poskytovatel platebních služeb informoval 
spotřebitele s patřičným časovým 
předstihem předtím, než s ním uzavře 
smlouvu o platebním účtu, o tom, že je 
možné zakoupit si platební účet odděleně, a 
poskytl odděleně informace o nákladech a 
poplatcích spojených s každým produktem 
a službou nabízenými v rámci balíčku.

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Spotřebitel musí mít možnost zakoupit 
si služby, které nejsou součástí platebního 
účtu se základními prvky ve smyslu 
definovaném v článku 16, odděleně.

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Poskytovatelé platebních služeb by 
měli mít případně také možnost nabízet 
spolu se základním platebním účtem 
úvěrové produkty, a to jako samostatné 
služby. Přístup k základnímu platebnímu 
účtu a jeho užívání by neměly být žádným 
způsobem omezeny nebo podmíněny 
koupí těchto služeb nebo produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nepoužije, jestliže jsou 
spolu s platebním účtem nabízeny pouze 
platební služby podle definice v čl. 4 
bodě 3 směrnice 2007/64/ES.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Vypouští se, protože umožňuje-li odstavec 1 slučování služeb, na něž se vztahuje definice 
základního platebního účtu obsažená v článku 16, není již tento odstavec nutný.

Pozměňovací návrh 406
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nepoužije, jestliže jsou 
spolu s platebním účtem nabízeny pouze 
platební služby podle definice v čl. 4 
bodě 3 směrnice 2007/64/ES.

vypouští se

Or. en


