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Poprawka 119
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Wciąż można jednak podjąć dodatkowe 
działania, aby ulepszyć i rozwinąć 
jednolity rynek bankowości detalicznej. W 
szczególności brak przejrzystości i 
porównywalności opłat, jak również 
trudności z przenoszeniem rachunków 
płatniczych w dalszym ciągu 
uniemożliwiają powstanie w pełni 
zintegrowanego rynku.

(3) Wciąż można jednak podjąć dodatkowe 
działania, aby ulepszyć i rozwinąć 
jednolity rynek bankowości detalicznej, 
mimo że nie jest jasne, czy istnieje 
znaczny popyt na transgraniczne 
przenoszenie rachunków płatniczych.

Or. en

Poprawka 120
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Obecne warunki na jednolitym rynku 
mogą zniechęcać dostawców usług 
płatniczych do korzystania ze swobody 
przedsiębiorczości lub swobody 
świadczenia usług na terytorium Unii ze 
względu na trudności w pozyskiwaniu 
klientów przy wchodzeniu na nowy rynek. 
Wchodzenie na nowe rynki często wiąże 
się z dużymi inwestycjami. Inwestycje 
takie są uzasadnione jedynie wówczas, 
gdy dostawca przewiduje wystarczające 
szanse biznesowe i odpowiedni popyt ze 
strony konsumentów. Niski poziom 
mobilności konsumentów w przypadku 
detalicznych usług finansowych jest w 
dużej mierze spowodowany brakiem 

skreślony
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przejrzystości i porównywalności opłat i 
oferowanych usług, a także trudnościami 
związanymi z przenoszeniem rachunków 
płatniczych. Czynniki te ograniczają 
również popyt. Dotyczy to w szczególności 
sytuacji transgranicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Nie istnieją prawie żadne dowody na to, że niski poziom mobilności konsumentów w tym 
obszarze jest spowodowany brakiem przejrzystości lub porównywalności.

Poprawka 121
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Obecne warunki na jednolitym rynku 
mogą zniechęcać dostawców usług 
płatniczych do korzystania ze swobody 
przedsiębiorczości lub swobody 
świadczenia usług na terytorium Unii ze 
względu na trudności w pozyskiwaniu 
klientów przy wchodzeniu na nowy rynek. 
Wchodzenie na nowe rynki często wiąże 
się z dużymi inwestycjami. Inwestycje 
takie są uzasadnione jedynie wówczas, gdy 
dostawca przewiduje wystarczające szanse 
biznesowe i odpowiedni popyt ze strony 
konsumentów. Niski poziom mobilności 
konsumentów w przypadku detalicznych 
usług finansowych jest w dużej mierze 
spowodowany brakiem przejrzystości i 
porównywalności opłat i oferowanych 
usług, a także trudnościami związanymi z 
przenoszeniem rachunków płatniczych. 
Czynniki te ograniczają również popyt.
Dotyczy to w szczególności sytuacji 
transgranicznych.

(4) Obecne warunki na jednolitym rynku 
mogą zniechęcać dostawców usług 
płatniczych do korzystania ze swobody 
przedsiębiorczości lub swobody 
świadczenia usług na terytorium Unii ze 
względu na trudności w pozyskiwaniu 
klientów przy wchodzeniu na nowy rynek. 
Wchodzenie na nowe rynki często wiąże 
się z dużymi inwestycjami. Inwestycje 
takie są uzasadnione jedynie wówczas, gdy 
dostawca przewiduje wystarczające szanse 
biznesowe i odpowiedni popyt ze strony 
konsumentów. Niski poziom mobilności 
konsumentów w niektórych państwach 
członkowskich w przypadku detalicznych 
usług finansowych jest w dużej mierze 
spowodowany brakiem przejrzystości i 
porównywalności opłat i oferowanych 
usług, a także trudnościami związanymi z 
przenoszeniem rachunków płatniczych.

Or. de
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Poprawka 122
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Obecne warunki na jednolitym rynku 
mogą zniechęcać dostawców usług 
płatniczych do korzystania ze swobody 
przedsiębiorczości lub swobody 
świadczenia usług na terytorium Unii ze 
względu na trudności w pozyskiwaniu 
klientów przy wchodzeniu na nowy rynek. 
Wchodzenie na nowe rynki często wiąże 
się z dużymi inwestycjami. Inwestycje 
takie są uzasadnione jedynie wówczas, gdy 
dostawca przewiduje wystarczające szanse 
biznesowe i odpowiedni popyt ze strony 
konsumentów. Niski poziom mobilności 
konsumentów w przypadku detalicznych 
usług finansowych jest w dużej mierze 
spowodowany brakiem przejrzystości i 
porównywalności opłat i oferowanych 
usług, a także trudnościami związanymi z 
przenoszeniem rachunków płatniczych. 
Czynniki te ograniczają również popyt. 
Dotyczy to w szczególności sytuacji 
transgranicznych.

(4) Obecne warunki na jednolitym rynku 
mogą zniechęcać dostawców usług 
płatniczych do korzystania ze swobody 
przedsiębiorczości lub swobody 
świadczenia usług na terytorium Unii ze 
względu na trudności w pozyskiwaniu 
klientów przy wchodzeniu na nowy rynek. 
Wchodzenie na nowe rynki często wiąże 
się z dużymi inwestycjami. Inwestycje 
takie są uzasadnione jedynie wówczas, gdy 
dostawca przewiduje wystarczające szanse 
biznesowe i odpowiedni popyt ze strony 
konsumentów. Niski poziom mobilności 
konsumentów w przypadku detalicznych 
usług finansowych jest w dużej mierze 
spowodowany brakiem przejrzystości i 
porównywalności opłat i oferowanych 
usług, a także trudnościami związanymi z 
przenoszeniem rachunków płatniczych. 
Czynniki te ograniczają również popyt.

Or. en

Poprawka 123
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Co więcej, rozdrobnienie istniejących 
krajowych ram regulacyjnych może 
tworzyć znaczne bariery uniemożliwiające 

skreślony
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osiągnięcie jednolitego rynku w obszarze 
rachunków płatniczych. Istniejące 
przepisy krajowe dotyczące rachunków 
płatniczych, a zwłaszcza porównywalności 
opłat oraz przenoszenia rachunku 
płatniczego, są zróżnicowane. Jeżeli 
chodzi o przenoszenie rachunku, brak 
jednolitych wiążących środków na 
szczeblu UE doprowadził do istnienia 
rozbieżnych praktyk i środków na szczeblu 
krajowym. Różnice te są jeszcze bardziej 
widoczne w obszarze porównywalności 
opłat, gdzie na szczeblu UE nie istnieją 
żadne środki, nawet o charakterze 
samoregulacyjnym. Z uwagi na fakt, iż 
banki na ogół dostosowują swoje praktyki 
do rynków krajowych, ewentualne dalsze 
pogłębienie tych różnic w przyszłości 
doprowadzi do zwiększenia kosztów 
działalności transgranicznej w 
porównaniu z kosztami ponoszonymi 
przez dostawców krajowych, a tym samym 
sprawi, że prowadzenie działalności 
transgranicznej będzie mniej atrakcyjne. 
Przeszkody, jakie napotykają konsumenci 
otwierający rachunek płatniczy za 
granicą, utrudniają prowadzenie 
działalności transgranicznej na rynku 
wewnętrznym. Istniejące restrykcyjne 
kryteria kwalifikowalności mogą 
uniemożliwiać obywatelom europejskim 
swobodne przemieszczanie się na 
terytorium Unii. Zapewnienie wszystkim 
konsumentom dostępu do rachunku 
płatniczego pozwoli im na udział w rynku 
wewnętrznym oraz umożliwi czerpanie 
korzyści z jednolitego rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele twierdzeń dotyczących rynku wewnętrznego detalicznych usług finansowych nie jest 
poparte badaniem opartym na dowodach. Nie jest jasne, czy ustanowienie na szczeblu UE 
usługi przeniesienia jest zasadne, biorąc pod uwagę wysokie koszty, postęp w ustanowieniu 
SEPA oraz brak popytu na taką usługę.
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Poprawka 124
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Co więcej, rozdrobnienie istniejących 
krajowych ram regulacyjnych może 
tworzyć znaczne bariery uniemożliwiające 
osiągnięcie jednolitego rynku w obszarze 
rachunków płatniczych. Istniejące przepisy 
krajowe dotyczące rachunków płatniczych, 
a zwłaszcza porównywalności opłat oraz 
przenoszenia rachunku płatniczego, są 
zróżnicowane. Jeżeli chodzi o przenoszenie 
rachunku, brak jednolitych wiążących 
środków na szczeblu UE doprowadził do 
istnienia rozbieżnych praktyk i środków na 
szczeblu krajowym. Różnice te są jeszcze 
bardziej widoczne w obszarze 
porównywalności opłat, gdzie na szczeblu 
UE nie istnieją żadne środki, nawet o 
charakterze samoregulacyjnym. Z uwagi na 
fakt, iż banki na ogół dostosowują swoje 
praktyki do rynków krajowych, ewentualne 
dalsze pogłębienie tych różnic w 
przyszłości doprowadzi do zwiększenia 
kosztów działalności transgranicznej w 
porównaniu z kosztami ponoszonymi przez 
dostawców krajowych, a tym samym 
sprawi, że prowadzenie działalności 
transgranicznej będzie mniej atrakcyjne. 
Przeszkody, jakie napotykają konsumenci 
otwierający rachunek płatniczy za granicą, 
utrudniają prowadzenie działalności 
transgranicznej na rynku wewnętrznym. 
Istniejące restrykcyjne kryteria 
kwalifikowalności mogą uniemożliwiać 
obywatelom europejskim swobodne 
przemieszczanie się na terytorium Unii. 
Zapewnienie wszystkim konsumentom 
dostępu do rachunku płatniczego pozwoli 
im na udział w rynku wewnętrznym oraz 
umożliwi czerpanie korzyści z jednolitego 
rynku.

(5) Co więcej, rozdrobnienie istniejących 
krajowych ram regulacyjnych może 
tworzyć znaczne bariery uniemożliwiające 
osiągnięcie jednolitego rynku w obszarze 
rachunków płatniczych. Istniejące przepisy 
krajowe dotyczące rachunków płatniczych, 
a zwłaszcza porównywalności opłat oraz 
przenoszenia rachunku płatniczego, są 
zróżnicowane. Aby zakończyć tworzenie
jednolitego rynku w obszarze rachunków 
płatniczych i uczynić z UE integracyjną i 
nowoczesną przestrzeń cyfrową, należy 
znieść granice krajowe i zachęcać do 
publicznych i prywatnych inwestycji w 
SEPA. Wszyscy konsumenci powinni mieć 
możliwość czerpania korzyści z SEPA.
Jeżeli chodzi o przenoszenie rachunku, 
brak jednolitych wiążących środków na 
szczeblu UE doprowadził do istnienia 
rozbieżnych praktyk i środków na szczeblu 
krajowym. Różnice te są jeszcze bardziej 
widoczne w obszarze porównywalności 
opłat, gdzie na szczeblu UE nie istnieją 
żadne środki, nawet o charakterze 
samoregulacyjnym. Z uwagi na fakt, iż 
banki na ogół dostosowują swoje praktyki 
do rynków krajowych, ewentualne dalsze 
pogłębienie tych różnic w przyszłości 
doprowadzi do zwiększenia kosztów 
działalności transgranicznej w porównaniu 
z kosztami ponoszonymi przez dostawców 
krajowych, a tym samym sprawi, że 
prowadzenie działalności transgranicznej 
będzie mniej atrakcyjne. Przeszkody, jakie 
napotykają konsumenci otwierający 
rachunek płatniczy za granicą, utrudniają 
prowadzenie działalności transgranicznej 
na rynku wewnętrznym. Istniejące 
restrykcyjne kryteria kwalifikowalności 
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mogą uniemożliwiać obywatelom 
europejskim swobodne przemieszczanie się 
na terytorium Unii. Zapewnienie 
wszystkim konsumentom dostępu do 
rachunku płatniczego pozwoli im na udział 
w rynku wewnętrznym oraz umożliwi 
czerpanie korzyści z jednolitego rynku.

Or. en

Poprawka 125
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Ponadto ponieważ niektórzy 
potencjalni konsumenci nie otwierają 
rachunków ze względu na odmowę 
dostawcy usług albo brak odpowiednich 
produktów w ofercie, potencjalny popyt na 
usługi świadczone w ramach rachunków
płatniczych w UE nie jest obecnie w pełni 
wykorzystywany. Większe uczestnictwo 
konsumentów w rynku wewnętrznym 
stanowiłoby dodatkową zachętę dla 
dostawców usług płatniczych do 
wchodzenia na nowe rynki. Co więcej, 
stworzenie warunków, które zapewniłyby 
wszystkim konsumentom dostęp do 
rachunku płatniczego, jest konieczne, aby 
zwiększyć ich udział w rynku 
wewnętrznym i umożliwić im czerpanie z 
korzyści wynikających z jednolitego 
rynku.

(6) Istnieje znaczne zróżnicowanie 
pomiędzy państwami członkowskimi pod 
względem dostępu konsumentów do
rachunków płatniczych. W tych państwach 
członkowskich, gdzie istnieją znaczące 
populacje nieposiadające rachunków
płatniczych, wydaje się, że sytuacja ta jest 
spowodowana raczej niekompletną 
infrastrukturą bankową i/lub decyzją 
konsumenta o nieotwieraniu rachunku 
płatniczego.

Or. en

Poprawka 126
Werner Langen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Ponadto ponieważ niektórzy 
potencjalni konsumenci nie otwierają 
rachunków ze względu na odmowę 
dostawcy usług albo brak odpowiednich 
produktów w ofercie, potencjalny popyt na 
usługi świadczone w ramach rachunków 
płatniczych w UE nie jest obecnie w pełni 
wykorzystywany. Większe uczestnictwo 
konsumentów w rynku wewnętrznym 
stanowiłoby dodatkową zachętę dla 
dostawców usług płatniczych do 
wchodzenia na nowe rynki. Co więcej, 
stworzenie warunków, które zapewniłyby 
wszystkim konsumentom dostęp do 
rachunku płatniczego, jest konieczne, aby 
zwiększyć ich udział w rynku 
wewnętrznym i umożliwić im czerpanie z 
korzyści wynikających z jednolitego rynku.

(6) Ponadto ponieważ niektórzy 
potencjalni konsumenci nie otwierają 
rachunków ze względu na odmowę 
dostawcy usług, brak odpowiednich 
produktów w ofercie czy też dlatego, że ze 
względu na czynniki kulturowe preferują 
posługiwanie się gotówką, potencjalny 
popyt na usługi świadczone w ramach 
rachunków płatniczych w UE nie jest 
obecnie w pełni wykorzystywany. Większe 
uczestnictwo konsumentów w rynku 
wewnętrznym stanowiłoby dodatkową 
zachętę dla dostawców usług płatniczych 
do wchodzenia na nowe rynki. Co więcej, 
stworzenie warunków, które zapewniłyby 
wszystkim konsumentom dostęp do 
rachunku płatniczego, jest konieczne, aby 
zwiększyć ich udział w rynku 
wewnętrznym i umożliwić im czerpanie z 
korzyści wynikających z jednolitego rynku.

Or. de

Poprawka 127
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Kwestie przejrzystości i 
porównywalności opłat podjęto w ramach 
inicjatywy samoregulacyjnej zainicjowanej 
przez sektor bankowy. Nie osiągnięto 
jednak ostatecznego porozumienia 
odnośnie do odpowiednich wytycznych. 
Jeżeli chodzi o przenoszenie rachunku, 
wspólne zasady ustanowione w 2008 r. 
przez Komitet Europejskiego Sektora 
Bankowego zawierają wzorcowy 

(7) Kwestie przejrzystości i 
porównywalności opłat podjęto w ramach 
inicjatywy samoregulacyjnej zainicjowanej 
przez sektor bankowy. Nie osiągnięto 
jednak ostatecznego porozumienia 
odnośnie do odpowiednich wytycznych. 
Jeżeli chodzi o przenoszenie rachunku, 
wspólne zasady ustanowione w 2008 r. 
przez Komitet Europejskiego Sektora 
Bankowego zawierają wzorcowy 
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mechanizm przenoszenia rachunku 
bankowego między dostawcami usług 
płatniczych, którzy są zlokalizowani w tym 
samym państwie członkowskim. Z uwagi 
jednak na niewiążący charakter zasady te 
stosowano na terytorium UE w sposób 
niespójny, w związku z czym nie 
przyniosły one oczekiwanych wyników. 
Ponadto wspólne zasady dotyczą jedynie 
przenoszenia rachunku bankowego na 
poziomie krajowym, natomiast nie dotyczą 
przenoszenia transgranicznego. Jeżeli 
chodzi o dostęp do podstawowego 
rachunku płatniczego, w zaleceniu 
2011/442/UE z dnia 18 lipca 2011 r. 
Komisja zachęciła państwa członkowskie 
do podjęcia środków niezbędnych, aby 
zapewnić jego stosowanie najpóźniej sześć 
miesięcy po dacie publikacji tego 
zalecenia. Do tej pory zaledwie kilka 
państw członkowskich stosuje się do 
głównych zasad określonych w zaleceniu.

mechanizm przenoszenia rachunku 
bankowego między dostawcami usług 
płatniczych, którzy są zlokalizowani w tym 
samym państwie członkowskim. Jeżeli 
chodzi o dostęp do podstawowego 
rachunku płatniczego, w zaleceniu 
2011/442/UE z dnia 18 lipca 2011 r. 
Komisja zachęciła państwa członkowskie 
do podjęcia środków niezbędnych, aby 
zapewnić jego stosowanie najpóźniej sześć 
miesięcy po dacie publikacji tego 
zalecenia. Do tej pory zaledwie kilka 
państw członkowskich stosuje się do 
głównych zasad określonych w zaleceniu.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst w formie zaproponowanej przez Komisję mógłby zostać odczytany jako zobowiązanie 
wszystkich dostawców usług płatniczych UE do obsługi wszystkich schematów polecenia 
przelewu i polecenia zapłaty we wszystkich walutach UE. Taki wymóg wiązałby się z dużymi
kosztami i ryzykiem, a przyniósłby niewielkie oczywiste korzyści, biorąc pod uwagę niewielkie 
zapotrzebowanie na tego typu usługę transgraniczną. Z dniem 1 lutego 2014 r. transakcje 
transgraniczne ułatwi wdrożenie rozporządzenia (UE) nr 260/2012 [SEPA].

Poprawka 128
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Kwestie przejrzystości i 
porównywalności opłat podjęto w ramach 
inicjatywy samoregulacyjnej zainicjowanej 
przez sektor bankowy. Nie osiągnięto 

(7) Kwestie przejrzystości i 
porównywalności opłat podjęto w ramach 
inicjatywy samoregulacyjnej zainicjowanej 
przez sektor bankowy. Nie osiągnięto 
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jednak ostatecznego porozumienia 
odnośnie do odpowiednich wytycznych. 
Jeżeli chodzi o przenoszenie rachunku, 
wspólne zasady ustanowione w 2008 r. 
przez Komitet Europejskiego Sektora 
Bankowego zawierają wzorcowy 
mechanizm przenoszenia rachunku 
bankowego między dostawcami usług 
płatniczych, którzy są zlokalizowani w tym 
samym państwie członkowskim. Z uwagi 
jednak na niewiążący charakter zasady te 
stosowano na terytorium UE w sposób 
niespójny, w związku z czym nie 
przyniosły one oczekiwanych wyników. 
Ponadto wspólne zasady dotyczą jedynie 
przenoszenia rachunku bankowego na 
poziomie krajowym, natomiast nie dotyczą 
przenoszenia transgranicznego. Jeżeli 
chodzi o dostęp do podstawowego 
rachunku płatniczego, w zaleceniu 
2011/442/UE z dnia 18 lipca 2011 r. 
Komisja zachęciła państwa członkowskie 
do podjęcia środków niezbędnych, aby 
zapewnić jego stosowanie najpóźniej sześć 
miesięcy po dacie publikacji tego 
zalecenia. Do tej pory zaledwie kilka 
państw członkowskich stosuje się do 
głównych zasad określonych w zaleceniu.

jednak ostatecznego porozumienia 
odnośnie do odpowiednich wytycznych. 
Jeżeli chodzi o przenoszenie rachunku, 
wspólne zasady ustanowione w 2008 r. 
przez Komitet Europejskiego Sektora 
Bankowego zawierają wzorcowy 
mechanizm przenoszenia rachunku 
bankowego między dostawcami usług 
płatniczych, którzy są zlokalizowani w tym 
samym państwie członkowskim. Z uwagi 
jednak na niewiążący charakter zasady te 
stosowano na terytorium UE w sposób 
niespójny, w związku z czym nie 
przyniosły one oczekiwanych wyników. 
Jeżeli chodzi o dostęp do podstawowego 
rachunku płatniczego, w zaleceniu 
2011/442/UE z dnia 18 lipca 2011 r. 
Komisja zachęciła państwa członkowskie 
do podjęcia środków niezbędnych, aby 
zapewnić jego stosowanie najpóźniej sześć 
miesięcy po dacie publikacji tego 
zalecenia. Do tej pory zaledwie kilka 
państw członkowskich stosuje się do 
głównych zasad określonych w zaleceniu.

Or. de

Poprawka 129
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Kwestie przejrzystości i 
porównywalności opłat podjęto w ramach 
inicjatywy samoregulacyjnej zainicjowanej 
przez sektor bankowy. Nie osiągnięto 
jednak ostatecznego porozumienia 
odnośnie do odpowiednich wytycznych. 
Jeżeli chodzi o przenoszenie rachunku, 

(7) Kwestie przejrzystości i 
porównywalności opłat podjęto w ramach 
inicjatywy samoregulacyjnej zainicjowanej 
przez sektor bankowy. Nie osiągnięto 
jednak ostatecznego porozumienia 
odnośnie do odpowiednich wytycznych. 
Jeżeli chodzi o przenoszenie rachunku, 
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wspólne zasady ustanowione w 2008 r. 
przez Komitet Europejskiego Sektora 
Bankowego zawierają wzorcowy 
mechanizm przenoszenia rachunku 
bankowego między dostawcami usług 
płatniczych, którzy są zlokalizowani w tym 
samym państwie członkowskim. Z uwagi 
jednak na niewiążący charakter zasady te 
stosowano na terytorium UE w sposób 
niespójny, w związku z czym nie 
przyniosły one oczekiwanych wyników. 
Ponadto wspólne zasady dotyczą jedynie 
przenoszenia rachunku bankowego na 
poziomie krajowym, natomiast nie dotyczą 
przenoszenia transgranicznego. Jeżeli 
chodzi o dostęp do podstawowego 
rachunku płatniczego, w zaleceniu 
2011/442/UE z dnia 18 lipca 2011 r. 
Komisja zachęciła państwa członkowskie 
do podjęcia środków niezbędnych, aby 
zapewnić jego stosowanie najpóźniej sześć 
miesięcy po dacie publikacji tego 
zalecenia. Do tej pory zaledwie kilka 
państw członkowskich stosuje się do 
głównych zasad określonych w zaleceniu.

wspólne zasady ustanowione w 2008 r. 
przez Komitet Europejskiego Sektora 
Bankowego zawierają wzorcowy 
mechanizm przenoszenia rachunku 
bankowego między dostawcami usług 
płatniczych, którzy są zlokalizowani w tym 
samym państwie członkowskim. Zasady te 
stosowano w sposób nierówny, aczkolwiek 
dostosowany do właściwości rynków 
krajowych w całej UE. Ponadto wspólne 
zasady dotyczą jedynie przenoszenia 
rachunku bankowego na poziomie 
krajowym, natomiast nie dotyczą 
przenoszenia transgranicznego. Jeżeli 
chodzi o dostęp do podstawowego 
rachunku płatniczego, w zaleceniu 
2011/442/UE z dnia 18 lipca 2011 r. 
Komisja zachęciła państwa członkowskie 
do podjęcia środków niezbędnych, aby 
zapewnić jego stosowanie najpóźniej sześć 
miesięcy po dacie publikacji tego 
zalecenia. Do tej pory zaledwie kilka 
państw członkowskich stosuje się do 
głównych zasad określonych w zaleceniu.

Or. en

Poprawka 130
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zasadnicze znaczenie ma zatem 
stworzenie jednolitego zbioru przepisów w 
celu rozwiązania problemu niskiej 
mobilności konsumentów oraz w 
szczególności w celu ułatwienia 
porównywania usług i opłat w zakresie 
rachunków płatniczych, zachęcenia do 
przenoszenia rachunków płatniczych, jak 
również uniknięcia sytuacji, w których 
konsumenci, którzy zamierzają otworzyć 

(8) Konieczne jest przyjęcie odpowiednich 
środków w celu zwiększenia uczestnictwa 
konsumentów w rynku usług rachunków 
płatniczych. Środki te będą stanowiły 
zachętę dla dostawców usług płatniczych 
do wchodzenia na rynek wewnętrzny oraz 
zapewnią równe warunki działania, 
wzmacniając tym samym konkurencję i 
wydajną alokację zasobów na detalicznym 
rynku finansowym UE z korzyścią dla 
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rachunek płatniczy za granicą, są 
dyskryminowani ze względu na miejsce 
pobytu. Ponadto konieczne jest przyjęcie 
odpowiednich środków w celu zwiększenia 
uczestnictwa konsumentów w rynku usług 
rachunków płatniczych. Środki te będą 
stanowiły zachętę dla dostawców usług 
płatniczych do wchodzenia na rynek 
wewnętrzny oraz zapewnią równe warunki 
działania, wzmacniając tym samym 
konkurencję i wydajną alokację zasobów 
na detalicznym rynku finansowym UE z 
korzyścią dla przedsiębiorstw i 
konsumentów. Dzięki przejrzystym 
informacjom na temat opłat i możliwości 
przenoszenia rachunku w połączeniu z 
prawem dostępu do usług świadczonych w 
ramach podstawowego rachunku 
płatniczego obywatele UE będą mogli 
ponadto łatwiej przemieszczać się i 
dokonywać zakupów na terytorium Unii, a 
tym samym czerpać korzyści z w pełni 
funkcjonującego rynku wewnętrznego w 
obszarze detalicznych usług finansowych i 
przyczyniać się do jego dalszego rozwoju.

przedsiębiorstw i konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje niewiele dowodów na to, że brak informacji na temat opłat lub możliwości 
przenoszenia rachunku w dużej mierze utrudnia mobilność obywateli UE.

Poprawka 131
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zasadnicze znaczenie ma zatem 
stworzenie jednolitego zbioru przepisów w 
celu rozwiązania problemu niskiej 
mobilności konsumentów oraz w 
szczególności w celu ułatwienia 

(8) Zasadnicze znaczenie ma zatem 
stworzenie jednolitego zbioru przepisów w 
celu rozwiązania problemu niskiej 
mobilności konsumentów oraz w 
szczególności w celu ułatwienia 
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porównywania usług i opłat w zakresie 
rachunków płatniczych, zachęcenia do 
przenoszenia rachunków płatniczych, jak 
również uniknięcia sytuacji, w których 
konsumenci, którzy zamierzają otworzyć 
rachunek płatniczy za granicą, są 
dyskryminowani ze względu na miejsce 
pobytu. Ponadto konieczne jest przyjęcie 
odpowiednich środków w celu zwiększenia 
uczestnictwa konsumentów w rynku usług 
rachunków płatniczych. Środki te będą 
stanowiły zachętę dla dostawców usług 
płatniczych do wchodzenia na rynek 
wewnętrzny oraz zapewnią równe warunki 
działania, wzmacniając tym samym 
konkurencję i wydajną alokację zasobów 
na detalicznym rynku finansowym UE z 
korzyścią dla przedsiębiorstw i 
konsumentów. Dzięki przejrzystym 
informacjom na temat opłat i możliwości 
przenoszenia rachunku w połączeniu z 
prawem dostępu do usług świadczonych w 
ramach podstawowego rachunku 
płatniczego obywatele UE będą mogli 
ponadto łatwiej przemieszczać się i 
dokonywać zakupów na terytorium Unii, a 
tym samym czerpać korzyści z w pełni 
funkcjonującego rynku wewnętrznego w 
obszarze detalicznych usług finansowych i 
przyczyniać się do jego dalszego rozwoju.

porównywania usług i opłat w zakresie 
rachunków płatniczych i zachęcenia do 
przenoszenia rachunków płatniczych. 
Ponadto konieczne jest przyjęcie 
odpowiednich środków w celu zwiększenia 
uczestnictwa konsumentów w rynku usług 
rachunków płatniczych. Środki te będą 
stanowiły zachętę dla dostawców usług 
płatniczych do wchodzenia na rynek 
wewnętrzny oraz zapewnią równe warunki 
działania, wzmacniając tym samym 
konkurencję i wydajną alokację zasobów 
na detalicznym rynku finansowym UE z 
korzyścią dla przedsiębiorstw i 
konsumentów.

Or. en

Poprawka 132
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zasadnicze znaczenie ma zatem
stworzenie jednolitego zbioru przepisów w 
celu rozwiązania problemu niskiej 
mobilności konsumentów oraz w 
szczególności w celu ułatwienia 

(8) W celu umożliwienia skutecznej i 
sprawnej mobilności finansowej w 
perspektywie długoterminowej zasadnicze 
znaczenie ma stworzenie jednolitego 
zbioru przepisów w celu rozwiązania 
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porównywania usług i opłat w zakresie 
rachunków płatniczych, zachęcenia do 
przenoszenia rachunków płatniczych, jak 
również uniknięcia sytuacji, w których 
konsumenci, którzy zamierzają otworzyć 
rachunek płatniczy za granicą, są 
dyskryminowani ze względu na miejsce 
pobytu. Ponadto konieczne jest przyjęcie 
odpowiednich środków w celu zwiększenia 
uczestnictwa konsumentów w rynku usług 
rachunków płatniczych. Środki te będą 
stanowiły zachętę dla dostawców usług 
płatniczych do wchodzenia na rynek 
wewnętrzny oraz zapewnią równe warunki 
działania, wzmacniając tym samym 
konkurencję i wydajną alokację zasobów 
na detalicznym rynku finansowym UE z 
korzyścią dla przedsiębiorstw i 
konsumentów. Dzięki przejrzystym 
informacjom na temat opłat i możliwości 
przenoszenia rachunku w połączeniu z 
prawem dostępu do usług świadczonych w 
ramach podstawowego rachunku 
płatniczego obywatele UE będą mogli 
ponadto łatwiej przemieszczać się i 
dokonywać zakupów na terytorium Unii, a 
tym samym czerpać korzyści z w pełni 
funkcjonującego rynku wewnętrznego w 
obszarze detalicznych usług finansowych i 
przyczyniać się do jego dalszego rozwoju.

problemu niskiej mobilności konsumentów 
oraz w szczególności w celu ułatwienia 
porównywania usług i opłat w zakresie 
rachunków płatniczych, zachęcenia do 
przenoszenia rachunków płatniczych, jak 
również uniknięcia sytuacji, w których 
konsumenci, którzy zamierzają otworzyć 
rachunek płatniczy za granicą, są 
dyskryminowani ze względu na miejsce 
pobytu. Ponadto konieczne jest przyjęcie 
odpowiednich środków w celu zwiększenia 
uczestnictwa konsumentów w rynku usług 
rachunków płatniczych. Środki te będą 
stanowiły zachętę dla dostawców usług 
płatniczych do wchodzenia na rynek 
wewnętrzny oraz zapewnią równe warunki 
działania, wzmacniając tym samym 
konkurencję i wydajną alokację zasobów 
na detalicznym rynku finansowym UE z 
korzyścią dla przedsiębiorstw i 
konsumentów. Dzięki przejrzystym 
informacjom na temat opłat i możliwości 
przenoszenia rachunku w połączeniu z 
prawem dostępu do usług świadczonych w 
ramach podstawowego rachunku 
płatniczego obywatele UE będą mogli 
ponadto łatwiej przemieszczać się i 
dokonywać zakupów na terytorium Unii, a 
tym samym czerpać korzyści z w pełni 
funkcjonującego rynku wewnętrznego w 
obszarze detalicznych usług finansowych i 
przyczyniać się do wzrostu handlu 
elektronicznego i dalszego rozwoju rynku 
wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 133
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Zasadnicze znaczenie ma również 
zapewnienie tego, aby niniejsza dyrektywa 
nie hamowała innowacji w obszarze 
detalicznych usług finansowych. Każdego 
roku rentowność osiągają nowe 
technologie, których potencjał może 
spowodować, że obecny model rachunków 
płatniczych stanie się nieaktualny. W 
szczególności jako alternatywy dla 
tradycyjnych usług bankowych wspierać 
należy usługi bankowości mobilnej, usługi 
typu peer-to-peer oraz karty z zapisaną 
wartością.

Or. en

Poprawka 134
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do rachunków płatniczych posiadanych 
przez konsumentów. W rezultacie zakres 
dyrektywy nie obejmuje rachunków 
posiadanych przez przedsiębiorstwa, nawet 
małe przedsiębiorstwa lub 
mikroprzedsiębiorstwa, chyba że są to 
rachunki osobiste. Ponadto niniejsza 
dyrektywa nie obejmuje rachunków 
oszczędnościowych, które mogą mieć 
bardziej ograniczone funkcje płatnicze.

(9) Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do rachunków płatniczych posiadanych 
przez konsumentów. W rezultacie zakres 
dyrektywy nie obejmuje rachunków 
posiadanych przez przedsiębiorstwa, nawet 
małe przedsiębiorstwa lub 
mikroprzedsiębiorstwa, chyba że są to 
rachunki osobiste. Ponadto niniejsza 
dyrektywa nie obejmuje rachunków 
oszczędnościowych, które mogą mieć 
bardziej ograniczone funkcje płatnicze. 
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do dostawców usług płatniczych 
działających wyłącznie jako dostawcy 
rachunków służących do internetowych 
płatności elektronicznych. 

Or. en
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Poprawka 135
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do rachunków płatniczych posiadanych 
przez konsumentów. W rezultacie zakres 
dyrektywy nie obejmuje rachunków 
posiadanych przez przedsiębiorstwa, nawet 
małe przedsiębiorstwa lub 
mikroprzedsiębiorstwa, chyba że są to 
rachunki osobiste. Ponadto niniejsza 
dyrektywa nie obejmuje rachunków 
oszczędnościowych, które mogą mieć 
bardziej ograniczone funkcje płatnicze.

(9) Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do rachunków płatniczych posiadanych 
przez konsumentów. W rezultacie zakres 
dyrektywy nie obejmuje rachunków 
posiadanych przez przedsiębiorstwa, nawet 
małe przedsiębiorstwa lub 
mikroprzedsiębiorstwa, chyba że są to 
rachunki osobiste. Ponadto niniejsza 
dyrektywa nie obejmuje rachunków 
oszczędnościowych, które mogą mieć 
bardziej ograniczone funkcje płatnicze. 
Niniejsza dyrektywa nie obejmuje również 
kart kredytowych, które nie są centralnym 
elementem służącym osiągnięciu jej celów 
polegających na poprawie włączenia 
społecznego pod względem finansowym, 
jak również osiągnięcia jednolitego rynku.

Or. en

Poprawka 136
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Kluczowe jest, aby opłaty były 
zrozumiałe dla konsumentów, tak aby 
mogli oni porównać oferty różnych 
dostawców usług płatniczych i świadomie 
wybrać ten rachunek, który najbardziej 
odpowiada ich potrzebom. Porównanie 
opłat jest niemożliwe w przypadku, gdy 
dostawcy usług płatniczych stosują różną 

(11) Kluczowe jest, aby opłaty były 
zrozumiałe dla konsumentów, tak aby 
mogli oni porównać oferty różnych 
dostawców usług płatniczych i świadomie 
wybrać ten rachunek, który najbardziej 
odpowiada ich potrzebom. Istotną rolę 
odgrywają tu też powiązane spektrum 
usług oraz jakość ofert, o których nie 
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terminologię w odniesieniu do tych samych 
usług płatniczych i udzielają informacji w 
różnych formatach. Ujednolicona 
terminologia w połączeniu z 
ukierunkowanymi informacjami na temat 
opłat za świadczenie najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych
przedstawionymi w jednolitym formacie 
mogą pomóc konsumentom w zrozumieniu 
i porównaniu opłat.

wolno zapominać przy porównywaniu 
opłat. Porównanie opłat jest niemożliwe w 
przypadku, gdy dostawcy usług 
płatniczych stosują różną terminologię w 
odniesieniu do tych samych usług 
płatniczych i udzielają informacji w 
różnych formatach. Ujednolicona 
terminologia w połączeniu z 
ukierunkowanymi informacjami na temat 
opłat za świadczenie najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych 
przedstawionymi w jednolitym formacie 
mogą pomóc konsumentom w zrozumieniu 
i porównaniu opłat.

Or. de

Poprawka 137
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Kluczowe jest, aby opłaty były 
zrozumiałe dla konsumentów, tak aby 
mogli oni porównać oferty różnych 
dostawców usług płatniczych i świadomie 
wybrać ten rachunek, który najbardziej 
odpowiada ich potrzebom. Porównanie 
opłat jest niemożliwe w przypadku, gdy 
dostawcy usług płatniczych stosują różną 
terminologię w odniesieniu do tych samych 
usług płatniczych i udzielają informacji w 
różnych formatach. Ujednolicona 
terminologia w połączeniu z 
ukierunkowanymi informacjami na temat 
opłat za świadczenie najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych 
przedstawionymi w jednolitym formacie 
mogą pomóc konsumentom w zrozumieniu 
i porównaniu opłat.

(11) Kluczowe jest, aby opłaty były 
zrozumiałe dla konsumentów, tak aby 
mogli oni porównać oferty różnych 
dostawców usług płatniczych i świadomie 
wybrać ten rachunek, który najbardziej 
odpowiada ich potrzebom. Porównanie 
opłat jest niemożliwe w przypadku, gdy 
dostawcy usług płatniczych stosują różną 
terminologię w odniesieniu do tych samych 
usług płatniczych i udzielają informacji w 
różnych formatach. Ujednolicona 
terminologia w połączeniu z 
ukierunkowanymi informacjami na temat 
opłat za świadczenie najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych 
przedstawionymi w jednolitym formacie 
mogą pomóc konsumentom w zrozumieniu 
i porównaniu opłat na szczeblu krajowym.
Oprócz tego należy uznać, że istnieje 
znaczne zróżnicowanie pomiędzy 
państwami członkowskimi. W przypadku 
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państw członkowskich charakteryzujących 
się „swobodnymi modelami bankowości 
detalicznej” określenie dużej liczby 
terminów dotyczących opłat może okazać 
się niemożliwe.

Or. en

Poprawka 138
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Kluczowe jest, aby opłaty były 
zrozumiałe dla konsumentów, tak aby 
mogli oni porównać oferty różnych 
dostawców usług płatniczych i świadomie 
wybrać ten rachunek, który najbardziej 
odpowiada ich potrzebom. Porównanie 
opłat jest niemożliwe w przypadku, gdy 
dostawcy usług płatniczych stosują różną 
terminologię w odniesieniu do tych samych 
usług płatniczych i udzielają informacji w 
różnych formatach. Ujednolicona 
terminologia w połączeniu z 
ukierunkowanymi informacjami na temat 
opłat za świadczenie najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych 
przedstawionymi w jednolitym formacie 
mogą pomóc konsumentom w zrozumieniu 
i porównaniu opłat.

(11) Kluczowe jest, aby opłaty były 
zrozumiałe dla konsumentów, tak aby 
mogli oni porównać oferty różnych 
dostawców usług płatniczych i świadomie 
wybrać ten rachunek, który najbardziej 
odpowiada ich potrzebom. Porównanie 
opłat jest niemożliwe w przypadku, gdy 
dostawcy usług płatniczych stosują różną 
terminologię w odniesieniu do tych samych 
usług płatniczych i udzielają informacji w 
różnych formatach. Ujednolicona 
terminologia w połączeniu z 
ukierunkowanymi informacjami na temat 
opłat za świadczenie najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych 
przedstawionymi w jednolitym formacie 
mogą pomóc konsumentom w zrozumieniu 
i porównaniu opłat na szczeblu krajowym.

Or. en

Poprawka 139
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Konsumentom najbardziej pomocne 
byłyby informacje, które są zwięzłe i 
umożliwiają porównanie różnych 
dostawców usług płatniczych. Narzędzia 
udostępniane konsumentom w celu
porównania ofert rachunków płatniczych 
nie przyniosą pozytywnego skutku, jeżeli 
nakład czasu przeznaczony na 
przeanalizowanie długich wykazów opłat 
dla różnych ofert będzie przewyższał 
korzyści związane z wyborem oferty, która 
jest najkorzystniejsza ekonomicznie. W 
związku z powyższym terminologię 
dotyczącą opłat należy ujednolicić jedynie 
w odniesieniu do najbardziej 
reprezentatywnych terminów i definicji w 
obrębie państw członkowskich w celu 
uniknięcia ryzyka nadmiaru informacji.

(12) Konsumentom niezbędne są 
informacje na temat opłat dotyczące ich 
rachunków płatniczych, które są zwięzłe i 
umożliwiają porównanie różnych 
dostawców usług płatniczych. W tym 
kontekście WE przyjęła dyrektywę 
2007/64/WE, w której w celu zapewnienia 
przejrzystości określono warunki i wymogi 
w zakresie informacji dla transakcji 
płatniczych. Terminologię dotyczącą opłat 
należy ujednolicić jedynie w odniesieniu 
do najbardziej reprezentatywnych 
terminów i definicji w obrębie państw 
członkowskich w celu uniknięcia ryzyka 
nadmiaru informacji.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności z dyrektywą w sprawie usług płatniczych oraz uniknięcia 
ewentualnych niespójności bardziej logiczne wydaje się zajęcie się kwestią przejrzystości 
opłat w dyrektywie w sprawie usług płatniczych, która aktualnie jest objęta przeglądem. W 
każdym razie w celu uniknięcia stosowania podwójnych standardów ważne jest, aby przepisy 
dyrektywy dotyczące informacji na temat opłat zostały skoordynowane z zasadami 
określonymi w tytule III dyrektywy w sprawie usług płatniczych oraz przepisami dotyczącymi 
przejrzystości, o których mowa w tytule VI dyrektywy w sprawie usług płatniczych, 
wydawanymi przez krajowe organy. 

Poprawka 140
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Konsumentom najbardziej pomocne 
byłyby informacje, które są zwięzłe i 
umożliwiają porównanie różnych 

(12) Konsumentom najbardziej pomocne 
byłyby informacje, które są zwięzłe i 
umożliwiają porównanie różnych 
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dostawców usług płatniczych. Narzędzia 
udostępniane konsumentom w celu 
porównania ofert rachunków płatniczych 
nie przyniosą pozytywnego skutku, jeżeli 
nakład czasu przeznaczony na 
przeanalizowanie długich wykazów opłat 
dla różnych ofert będzie przewyższał 
korzyści związane z wyborem oferty, która 
jest najkorzystniejsza ekonomicznie. W 
związku z powyższym terminologię 
dotyczącą opłat należy ujednolicić jedynie 
w odniesieniu do najbardziej 
reprezentatywnych terminów i definicji w 
obrębie państw członkowskich w celu 
uniknięcia ryzyka nadmiaru informacji.

dostawców usług płatniczych. Narzędzia 
udostępniane konsumentom w celu 
porównania ofert rachunków płatniczych 
nie przyniosą pozytywnego skutku, jeżeli 
nakład czasu przeznaczony na 
przeanalizowanie długich wykazów opłat 
dla różnych ofert będzie przewyższał 
korzyści związane z wyborem oferty, która 
jest najkorzystniejsza ekonomicznie. 
Zatem najlepszym sposobem na 
przedstawienie większości najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych i 
uwzględnienie charakteru usług 
oferowanych w państwach członkowskich 
jest wykaz usług płatniczych stanowiących 
co najmniej 80% najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych 
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym. W związku z powyższym 
terminologię dotyczącą opłat należy 
ujednolicić jedynie w odniesieniu do 
najbardziej reprezentatywnych terminów i 
definicji w obrębie państw członkowskich 
w celu uniknięcia ryzyka nadmiaru 
informacji.

Or. en

Poprawka 141
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Konsumentom najbardziej pomocne 
byłyby informacje, które są zwięzłe i 
umożliwiają porównanie różnych 
dostawców usług płatniczych. Narzędzia 
udostępniane konsumentom w celu 
porównania ofert rachunków płatniczych 
nie przyniosą pozytywnego skutku, jeżeli 
nakład czasu przeznaczony na 
przeanalizowanie długich wykazów opłat 
dla różnych ofert będzie przewyższał 

(12) Konsumentom najbardziej pomocne 
byłyby informacje, które są zwięzłe i 
umożliwiają porównanie różnych 
dostawców usług płatniczych. Narzędzia 
udostępniane konsumentom w celu 
porównania ofert rachunków płatniczych 
nie przyniosą pozytywnego skutku, jeżeli 
nakład czasu przeznaczony na 
przeanalizowanie długich wykazów opłat 
dla różnych ofert będzie przewyższał 
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korzyści związane z wyborem oferty, która 
jest najkorzystniejsza ekonomicznie. W 
związku z powyższym terminologię 
dotyczącą opłat należy ujednolicić jedynie 
w odniesieniu do najbardziej 
reprezentatywnych terminów i definicji w 
obrębie państw członkowskich w celu 
uniknięcia ryzyka nadmiaru informacji.

korzyści związane z wyborem oferty, która 
jest najkorzystniejsza ekonomicznie. 
Zatem najlepszym sposobem na 
przedstawienie większości najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych i 
uwzględnienie charakteru usług 
oferowanych w państwach członkowskich 
jest wykaz usług płatniczych stanowiących 
co najmniej 80% najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych 
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym. W związku z powyższym 
terminologię dotyczącą opłat należy 
ujednolicić jedynie w odniesieniu do 
najbardziej reprezentatywnych terminów i 
definicji w obrębie państw członkowskich 
w celu uniknięcia ryzyka nadmiaru 
informacji.

Or. en

Poprawka 142
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Terminologię dotyczącą opłat 
powinny ustalać właściwe organy krajowe, 
co pozwoli na uwzględnienie specyfiki 
rynków lokalnych. Aby usługi można było 
uznać za reprezentatywne, powinny one 
podlegać opłacie u co najmniej jednego 
dostawcy usług płatniczych w państwach 
członkowskich. Ponadto w miarę 
możliwości terminologię dotyczącą opłat 
należy ujednolić na szczeblu UE, 
umożliwiając tym samym dokonywanie 
porównań w całej Unii. Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego (EUNB) powinien 
opracować wytyczne, aby pomóc 
państwom członkowskim w ustalaniu 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych podlegających opłacie na 

(13) Terminologię dotyczącą opłat 
powinny ustalać właściwe organy krajowe, 
co pozwoli na uwzględnienie specyfiki 
rynków lokalnych. Aby usługi można było 
uznać za reprezentatywne, powinny one 
podlegać opłacie u co najmniej jednego 
dostawcy usług płatniczych w państwach 
członkowskich.
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szczeblu krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę powiązane koszty administracyjne, nie ma jasności co do tego, że proces 
ujednolicenia terminologii przyniesie realne korzyści.

Poprawka 143
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Terminologię dotyczącą opłat 
powinny ustalać właściwe organy krajowe, 
co pozwoli na uwzględnienie specyfiki 
rynków lokalnych. Aby usługi można było 
uznać za reprezentatywne, powinny one 
podlegać opłacie u co najmniej jednego 
dostawcy usług płatniczych w państwach 
członkowskich. Ponadto w miarę 
możliwości terminologię dotyczącą opłat 
należy ujednolić na szczeblu UE, 
umożliwiając tym samym dokonywanie 
porównań w całej Unii. Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego (EUNB) powinien 
opracować wytyczne, aby pomóc 
państwom członkowskim w ustalaniu 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych podlegających opłacie na 
szczeblu krajowym.

(13) Terminologię dotyczącą opłat 
powinny ustalać właściwe organy krajowe, 
co pozwoli na uwzględnienie specyfiki 
rynków lokalnych. Aby usługi można było 
uznać za reprezentatywne, powinny one 
podlegać opłacie u co najmniej jednego 
dostawcy usług płatniczych w państwach 
członkowskich. Europejski Urząd Nadzoru 
Bankowego (EUNB) powinien opracować 
wytyczne, aby pomóc państwom 
członkowskim w ustalaniu najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych 
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym.

Or. en

Poprawka 144
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Terminologię dotyczącą opłat 
powinny ustalać właściwe organy krajowe, 
co pozwoli na uwzględnienie specyfiki 
rynków lokalnych. Aby usługi można było 
uznać za reprezentatywne, powinny one 
podlegać opłacie u co najmniej jednego 
dostawcy usług płatniczych w państwach 
członkowskich. Ponadto w miarę 
możliwości terminologię dotyczącą opłat 
należy ujednolić na szczeblu UE, 
umożliwiając tym samym dokonywanie 
porównań w całej Unii. Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego (EUNB) powinien 
opracować wytyczne, aby pomóc 
państwom członkowskim w ustalaniu 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych podlegających opłacie na 
szczeblu krajowym.

(13) Terminologię dotyczącą opłat 
powinny ustalać właściwe organy krajowe, 
co pozwoli na uwzględnienie specyfiki 
rynków lokalnych. Aby usługi można było 
uznać za reprezentatywne, powinny one 
podlegać opłacie u co najmniej jednego 
dostawcy usług płatniczych w państwach 
członkowskich. Ponadto w miarę 
możliwości należy opracować unijny 
ujednolicony wykaz definicji, 
umożliwiając tym samym dokonywanie 
porównań w całej Unii. Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego (EUNB) powinien 
opracować wytyczne, aby pomóc 
państwom członkowskim w ustalaniu 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych podlegających opłacie na 
szczeblu krajowym.

Or. en

Poprawka 145
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Terminologię dotyczącą opłat 
powinny ustalać właściwe organy krajowe, 
co pozwoli na uwzględnienie specyfiki 
rynków lokalnych. Aby usługi można było 
uznać za reprezentatywne, powinny one 
podlegać opłacie u co najmniej jednego 
dostawcy usług płatniczych w państwach 
członkowskich. Ponadto w miarę 
możliwości terminologię dotyczącą opłat 
należy ujednolić na szczeblu UE, 
umożliwiając tym samym dokonywanie 
porównań w całej Unii. Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego (EUNB) powinien 
opracować wytyczne, aby pomóc 

(13) Terminologię dotyczącą opłat 
powinny ustalać właściwe organy krajowe, 
co pozwoli na uwzględnienie specyfiki 
rynków lokalnych. Aby usługi można było 
uznać za reprezentatywne, powinny one 
podlegać opłacie lub powinny być 
oferowane nieodpłatnie u co najmniej 
jednego dostawcy usług płatniczych w 
państwach członkowskich. Ponadto w 
miarę możliwości terminologię dotyczącą 
opłat należy ujednolić na szczeblu UE, 
umożliwiając tym samym dokonywanie 
porównań w całej Unii. Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego (EUNB) powinien 
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państwom członkowskim w ustalaniu 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych podlegających opłacie na 
szczeblu krajowym.

opracować wytyczne, aby pomóc 
państwom członkowskim w ustalaniu 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych podlegających opłacie lub 
oferowanych nieodpłatnie na szczeblu 
krajowym.

Or. en

Poprawka 146
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Po sporządzeniu przez właściwe 
organy krajowe tymczasowego wykazu 
najbardziej reprezentatywnych usług 
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym wraz z terminami i definicjami 
Komisja powinna dokonać ich przeglądu 
w celu wskazania, za pomocą aktów 
delegowanych, tych usług, które są 
wspólne dla większości państw 
członkowskich, i zaproponowania 
ujednoliconych terminów i definicji w 
zakresie tych usług na szczeblu UE.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę powiązane koszty administracyjne, nie ma jasności co do tego, że proces 
ujednolicenia terminologii przyniesie realne korzyści.

Poprawka 147
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Po sporządzeniu przez właściwe 
organy krajowe tymczasowego wykazu 
najbardziej reprezentatywnych usług 
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym wraz z terminami i definicjami 
Komisja powinna dokonać ich przeglądu w 
celu wskazania, za pomocą aktów 
delegowanych, tych usług, które są 
wspólne dla większości państw 
członkowskich, i zaproponowania
ujednoliconych terminów i definicji w 
zakresie tych usług na szczeblu UE.

(14) Po sporządzeniu przez właściwe 
organy krajowe tymczasowego wykazu 
najbardziej reprezentatywnych usług 
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym wraz z terminami i definicjami 
Komisja może dokonać ich przeglądu i
wydać zalecania dotyczące tych usług, 
które są wspólne dla większości państw 
członkowskich, i zaproponować
ujednolicone terminy i definicje w 
zakresie tych usług na szczeblu UE.

Or. de

Poprawka 148
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Po sporządzeniu przez właściwe 
organy krajowe tymczasowego wykazu 
najbardziej reprezentatywnych usług 
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym wraz z terminami i definicjami 
Komisja powinna dokonać ich przeglądu w 
celu wskazania, za pomocą aktów 
delegowanych, tych usług, które są 
wspólne dla większości państw 
członkowskich, i zaproponowania 
ujednoliconych terminów i definicji w 
zakresie tych usług na szczeblu UE.

(14) Po sporządzeniu przez właściwe 
organy krajowe tymczasowego wykazu 
najbardziej reprezentatywnych usług 
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym wraz z definicjami Komisja 
powinna dokonać ich przeglądu w celu 
wskazania, za pomocą aktów 
delegowanych, tych usług, które są 
wspólne dla większości państw 
członkowskich, i zaproponowania 
unijnego ujednoliconego wykazu definicji.

Or. en

Poprawka 149
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Po sporządzeniu przez właściwe 
organy krajowe tymczasowego wykazu 
najbardziej reprezentatywnych usług 
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym wraz z terminami i definicjami 
Komisja powinna dokonać ich przeglądu w 
celu wskazania, za pomocą aktów 
delegowanych, tych usług, które są 
wspólne dla większości państw 
członkowskich, i zaproponowania 
ujednoliconych terminów i definicji w 
zakresie tych usług na szczeblu UE.

(14) Po sporządzeniu przez właściwe 
organy krajowe tymczasowego wykazu 
najbardziej reprezentatywnych usług 
podlegających opłacie lub oferowanych 
nieodpłatnie na szczeblu krajowym wraz z 
terminami i definicjami Komisja powinna 
dokonać ich przeglądu w celu wskazania, 
za pomocą aktów delegowanych, tych 
usług, które są wspólne dla większości 
państw członkowskich, i zaproponowania 
ujednoliconych terminów i definicji w 
zakresie tych usług na szczeblu UE.

Or. en

Poprawka 150
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Po sporządzeniu przez właściwe 
organy krajowe tymczasowego wykazu 
najbardziej reprezentatywnych usług 
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym wraz z terminami i definicjami 
Komisja powinna dokonać ich przeglądu w 
celu wskazania, za pomocą aktów 
delegowanych, tych usług, które są 
wspólne dla większości państw 
członkowskich, i zaproponowania 
ujednoliconych terminów i definicji w 
zakresie tych usług na szczeblu UE.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. fr
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Poprawka 151
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Terminologia dotyczącą opłat 
ujednolicona na szczeblu UE i krajowym 
powinna być jak najbardziej jasna i 
zwięzła.

Or. en

Poprawka 152
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby ułatwić konsumentom 
porównywanie opłat za prowadzenie 
rachunku płatniczego na całym obszarze 
jednolitego rynku, dostawcy usług 
płatniczych powinni przedstawić 
konsumentom wykaz opłat pobieranych za 
usługi wymienione w ujednoliconej 
terminologii. Przyczyniłoby się to również 
do ustanowienia równych warunków 
działania dla instytucji kredytowych 
konkurujących na rynku rachunków 
płatniczych. Dokument zawierający 
informacje na temat opłat powinien 
obejmować wyłącznie informacje na temat 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych w każdym państwie 
członkowskim z zastosowaniem, w 
stosownych przypadkach, terminów i 
definicji ustanowionych na szczeblu UE. 
Aby pomóc konsumentom zrozumieć 
opłaty należne za prowadzenie rachunku 
płatniczego, należy im udostępnić 
słowniczek pojęć zawierający wyjaśnienie 

(15) Aby ułatwić konsumentom 
porównywanie opłat za prowadzenie 
rachunku płatniczego na całym obszarze 
jednolitego rynku, dostawcy usług 
płatniczych powinni przedstawić 
konsumentom wykaz opłat pobieranych za 
usługi wymienione w ujednoliconej 
terminologii na szczeblu krajowym. 
Przyczyniłoby się to również do 
ustanowienia równych warunków działania 
dla instytucji kredytowych konkurujących 
na rynku rachunków płatniczych. 
Dokument zawierający informacje na 
temat opłat powinien obejmować 
wyłącznie informacje na temat najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych w 
każdym państwie członkowskim. Aby 
pomóc konsumentom zrozumieć opłaty 
należne za prowadzenie rachunku 
płatniczego, należy im udostępnić 
słowniczek pojęć zawierający wyjaśnienie 
przynajmniej tych opłat i usług, które 
znajdują się w wykazie, na wniosek na 
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przynajmniej tych opłat i usług, które 
znajdują się w wykazie. Słowniczek pojęć 
powinien służyć jako użyteczne narzędzie 
pozwalające lepiej zrozumieć znaczenie 
opłat i przyczyniające się do wzmocnienia 
pozycji konsumentów w zakresie 
dokonywania wyboru z szerszej oferty 
rachunków płatniczych. Dostawcy usług 
płatniczych powinni być również 
zobowiązani do informowania 
konsumentów, co najmniej raz w roku, o 
wszystkich opłatach, którymi obciążony 
został ich rachunek. Informacje ex post 
należy zawrzeć w specjalnym zestawieniu. 
Zestawienie to powinno zapewniać 
dokładny przegląd poniesionych opłat, tak 
aby umożliwić konsumentowi 
zrozumienie, do czego odnoszą się wydatki 
poniesione na opłaty, oraz ocenę, czy 
należy zmienić własne zachowania 
konsumpcyjne, czy też zmienić dostawcę 
usług. Korzyść tę dodatkowo zwiększyłyby 
informacje ex post na temat opłat 
dotyczące tych samych usług, których 
dotyczą informacje ex ante.

trwałym nośniku w miejscu dostępnym dla 
konsumentów, jak również w formie 
elektronicznej na stronach internetowych 
dostawców usług płatniczych. Słowniczek 
pojęć powinien służyć jako użyteczne 
narzędzie pozwalające lepiej zrozumieć 
znaczenie opłat i przyczyniające się do 
wzmocnienia pozycji konsumentów w 
zakresie dokonywania wyboru z szerszej 
oferty rachunków płatniczych. Dostawcy 
usług płatniczych powinni być również 
zobowiązani do informowania 
konsumentów, co najmniej raz w roku, o 
wszystkich opłatach, którymi obciążony 
został ich rachunek. Informacje ex post 
należy zawrzeć w specjalnym zestawieniu. 
Zestawienie to powinno zapewniać 
dokładny przegląd poniesionych opłat, tak 
aby umożliwić konsumentowi 
zrozumienie, do czego odnoszą się wydatki 
poniesione na opłaty, oraz ocenę, czy 
należy zmienić własne zachowania 
konsumpcyjne, czy też zmienić dostawcę 
usług. Korzyść tę dodatkowo zwiększyłyby 
informacje ex post na temat opłat 
dotyczące tych samych usług, których 
dotyczą informacje ex ante.

Or. en

Poprawka 153
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby ułatwić konsumentom 
porównywanie opłat za prowadzenie 
rachunku płatniczego na całym obszarze 
jednolitego rynku, dostawcy usług 
płatniczych powinni przedstawić 
konsumentom wykaz opłat pobieranych za 
usługi wymienione w ujednoliconej 
terminologii. Przyczyniłoby się to również 

(15) Aby ułatwić konsumentom 
porównywanie opłat za prowadzenie 
rachunku płatniczego na całym obszarze 
jednolitego rynku, dostawcy usług 
płatniczych powinni przedstawić 
konsumentom wykaz opłat pobieranych za 
usługi wymienione w ujednoliconej 
terminologii, jak również, w stosownych 
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do ustanowienia równych warunków 
działania dla instytucji kredytowych 
konkurujących na rynku rachunków 
płatniczych. Dokument zawierający 
informacje na temat opłat powinien 
obejmować wyłącznie informacje na temat
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych w każdym państwie 
członkowskim z zastosowaniem, w 
stosownych przypadkach, terminów i 
definicji ustanowionych na szczeblu UE. 
Aby pomóc konsumentom zrozumieć 
opłaty należne za prowadzenie rachunku 
płatniczego, należy im udostępnić 
słowniczek pojęć zawierający wyjaśnienie 
przynajmniej tych opłat i usług, które 
znajdują się w wykazie. Słowniczek pojęć 
powinien służyć jako użyteczne narzędzie 
pozwalające lepiej zrozumieć znaczenie 
opłat i przyczyniające się do wzmocnienia 
pozycji konsumentów w zakresie 
dokonywania wyboru z szerszej oferty 
rachunków płatniczych. Dostawcy usług 
płatniczych powinni być również 
zobowiązani do informowania 
konsumentów, co najmniej raz w roku, o 
wszystkich opłatach, którymi obciążony 
został ich rachunek. Informacje ex post 
należy zawrzeć w specjalnym zestawieniu. 
Zestawienie to powinno zapewniać 
dokładny przegląd poniesionych opłat, tak 
aby umożliwić konsumentowi 
zrozumienie, do czego odnoszą się wydatki 
poniesione na opłaty, oraz ocenę, czy 
należy zmienić własne zachowania 
konsumpcyjne, czy też zmienić dostawcę 
usług. Korzyść tę dodatkowo zwiększyłyby 
informacje ex post na temat opłat 
dotyczące tych samych usług, których 
dotyczą informacje ex ante.

przypadkach, za wszystkie pozostałe usługi 
związane z rachunkiem. Przyczyniłoby się 
to również do ustanowienia równych 
warunków działania dla instytucji 
kredytowych konkurujących na rynku 
rachunków płatniczych. Dokument 
zawierający informacje na temat opłat 
powinien opierać się na ujednoliconej 
terminologii dotyczącej najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych w 
każdym państwie członkowskim z 
zastosowaniem, w stosownych 
przypadkach, terminów i definicji 
ustanowionych na szczeblu UE. Aby 
pomóc konsumentom zrozumieć opłaty 
należne za prowadzenie rachunku 
płatniczego, należy im udostępnić 
słowniczek pojęć zawierający wyjaśnienie 
wszystkich opłat i usług, które znajdują się 
w wykazie. Słowniczek pojęć powinien 
służyć jako użyteczne narzędzie 
pozwalające lepiej zrozumieć znaczenie 
opłat i przyczyniające się do wzmocnienia 
pozycji konsumentów w zakresie 
dokonywania wyboru z szerszej oferty 
rachunków płatniczych. Dostawcy usług 
płatniczych powinni być również 
zobowiązani do informowania 
konsumentów, co najmniej raz w roku, o 
wszystkich opłatach, którymi obciążony 
został ich rachunek oraz o uzyskanych i 
wypłaconych odsetkach. Informacje ex 
post należy zawrzeć w specjalnym 
zestawieniu. Zestawienie to powinno 
zapewniać dokładny przegląd poniesionych 
opłat oraz uzyskanych i wypłaconych 
odsetek, tak aby umożliwić konsumentowi 
zrozumienie, do czego odnoszą się wydatki 
poniesione na opłaty i odsetki, oraz ocenę, 
czy należy zmienić własne zachowania 
konsumpcyjne, czy też zmienić dostawcę 
usług. Korzyść tę dodatkowo zwiększyłyby 
informacje ex post na temat opłat 
dotyczące tych samych usług, których 
dotyczą informacje ex ante. Na wniosek 
konsumenta zestawienie opłat powinno się 
także wysyłać w formie papierowej. W 
przeciwnym razie zestawienie można 
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przekazać drogą elektroniczną.

Or. en

Poprawka 154
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby ułatwić konsumentom 
porównywanie opłat za prowadzenie 
rachunku płatniczego na całym obszarze 
jednolitego rynku, dostawcy usług 
płatniczych powinni przedstawić 
konsumentom wykaz opłat pobieranych za 
usługi wymienione w ujednoliconej 
terminologii. Przyczyniłoby się to również 
do ustanowienia równych warunków 
działania dla instytucji kredytowych 
konkurujących na rynku rachunków 
płatniczych. Dokument zawierający 
informacje na temat opłat powinien 
obejmować wyłącznie informacje na temat 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych w każdym państwie 
członkowskim z zastosowaniem, w 
stosownych przypadkach, terminów i 
definicji ustanowionych na szczeblu UE. 
Aby pomóc konsumentom zrozumieć 
opłaty należne za prowadzenie rachunku 
płatniczego, należy im udostępnić 
słowniczek pojęć zawierający wyjaśnienie 
przynajmniej tych opłat i usług, które 
znajdują się w wykazie. Słowniczek pojęć 
powinien służyć jako użyteczne narzędzie 
pozwalające lepiej zrozumieć znaczenie 
opłat i przyczyniające się do wzmocnienia 
pozycji konsumentów w zakresie 
dokonywania wyboru z szerszej oferty 
rachunków płatniczych. Dostawcy usług 
płatniczych powinni być również 
zobowiązani do informowania 
konsumentów, co najmniej raz w roku, o 

(15) Aby ułatwić konsumentom 
porównywanie opłat za prowadzenie 
rachunku płatniczego na całym obszarze 
jednolitego rynku, dostawcy usług 
płatniczych powinni przedstawić 
konsumentom wykaz opłat pobieranych za 
usługi wymienione w ujednoliconej 
terminologii na szczeblu krajowym. 
Przyczyniłoby się to również do 
ustanowienia równych warunków działania 
dla instytucji kredytowych konkurujących 
na rynku rachunków płatniczych. 
Dokument zawierający informacje na 
temat opłat powinien obejmować 
wyłącznie informacje na temat najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych w 
każdym państwie członkowskim. Aby 
pomóc konsumentom zrozumieć opłaty 
należne za prowadzenie rachunku 
płatniczego, należy im udostępnić 
słowniczek pojęć zawierający wyjaśnienie 
przynajmniej tych opłat i usług, które 
znajdują się w wykazie. Słowniczek pojęć 
powinien służyć jako użyteczne narzędzie 
pozwalające lepiej zrozumieć znaczenie 
opłat i przyczyniające się do wzmocnienia 
pozycji konsumentów w zakresie 
dokonywania wyboru z szerszej oferty 
rachunków płatniczych. Dostawcy usług 
płatniczych powinni być również 
zobowiązani do informowania 
konsumentów, co najmniej raz w roku, o 
wszystkich opłatach, którymi obciążony 
został ich rachunek. Informacje ex post 
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wszystkich opłatach, którymi obciążony 
został ich rachunek. Informacje ex post 
należy zawrzeć w specjalnym zestawieniu. 
Zestawienie to powinno zapewniać 
dokładny przegląd poniesionych opłat, tak 
aby umożliwić konsumentowi 
zrozumienie, do czego odnoszą się wydatki 
poniesione na opłaty, oraz ocenę, czy 
należy zmienić własne zachowania 
konsumpcyjne, czy też zmienić dostawcę 
usług. Korzyść tę dodatkowo zwiększyłyby 
informacje ex post na temat opłat 
dotyczące tych samych usług, których 
dotyczą informacje ex ante.

należy zawrzeć w specjalnym zestawieniu. 
Zestawienie to powinno zapewniać 
dokładny przegląd poniesionych opłat, tak 
aby umożliwić konsumentowi 
zrozumienie, do czego odnoszą się wydatki 
poniesione na opłaty, oraz ocenę, czy 
należy zmienić własne zachowania 
konsumpcyjne, czy też zmienić dostawcę 
usług. Korzyść tę dodatkowo zwiększyłyby 
informacje ex post na temat opłat 
dotyczące tych samych usług, których 
dotyczą informacje ex ante.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę powiązane koszty administracyjne, nie ma jasności co do tego, że proces 
ujednolicenia terminologii przyniesie realne korzyści.

Poprawka 155
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W celu zaspokojenia potrzeb 
konsumentów konieczne jest zapewnienie 
dokładnych, jasnych i porównywalnych 
informacji na temat opłat za prowadzenie 
rachunków płatniczych. W niniejszej 
dyrektywie należy zatem ustanowić 
wspólne wymogi dotyczące przedstawiania 
informacji w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat oraz w 
zestawieniu opłat w celu dopilnowania, 
aby były one zrozumiałe i porównywalne 
dla konsumentów. Wszystkie dokumenty 
zawierające informacje na temat opłat 
oraz zestawienia opłat w każdym państwie 
członkowskim powinny być ujednolicone 
pod względem formatu, kolejności 

(16) W celu zaspokojenia potrzeb 
konsumentów konieczne jest zapewnienie 
dokładnych, jasnych i porównywalnych 
informacji na temat opłat za prowadzenie 
rachunków płatniczych.
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przedstawiania pozycji i oraz ich określeń, 
co pozwoli konsumentom na porównanie 
dwóch dokumentów, zwiększając tym 
samym zrozumienie i przydatność tych 
informacji. Dokument zawierający 
informacje na temat opłat i zestawienie 
opłat powinny być łatwe do odróżnienia 
od innych komunikatów. Dokumenty te 
powinny być opatrzone wspólnym 
symbolem.

Or. en

Uzasadnienie

Taki poziom szczegółowości dokumentu zawierającego informacje na temat opłat jest dla 
celów dyrektywy zbędny.

Poprawka 156
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W celu zaspokojenia potrzeb 
konsumentów konieczne jest zapewnienie 
dokładnych, jasnych i porównywalnych 
informacji na temat opłat za prowadzenie 
rachunków płatniczych. W niniejszej
dyrektywie należy zatem ustanowić 
wspólne wymogi dotyczące przedstawiania 
informacji w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat oraz w 
zestawieniu opłat w celu dopilnowania, 
aby były one zrozumiałe i porównywalne 
dla konsumentów. Wszystkie dokumenty 
zawierające informacje na temat opłat 
oraz zestawienia opłat w każdym państwie 
członkowskim powinny być ujednolicone 
pod względem formatu, kolejności 
przedstawiania pozycji i oraz ich określeń, 
co pozwoli konsumentom na porównanie 
dwóch dokumentów, zwiększając tym 
samym zrozumienie i przydatność tych 

(16) W celu zaspokojenia potrzeb 
konsumentów konieczne jest zapewnienie 
dokładnych, jasnych i porównywalnych 
informacji na temat opłat za prowadzenie 
rachunków płatniczych.
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informacji. Dokument zawierający 
informacje na temat opłat i zestawienie 
opłat powinny być łatwe do odróżnienia 
od innych komunikatów. Dokumenty te 
powinny być opatrzone wspólnym 
symbolem.

Or. en

Poprawka 157
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Aby zapewnić jednolite stosowanie 
określonej na szczeblu UE terminologii w 
całej Unii, państwa członkowskie powinny 
nałożyć na dostawców usług płatniczych 
obowiązek stosowania terminologii 
określonej na szczeblu UE oraz pozostałej 
ujednoliconej terminologii krajowej 
określonej w tymczasowym wykazie przy 
komunikowaniu się z konsumentami, w 
tym w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat i w zestawieniu 
opłat. Z wyjątkiem dokumentu 
zawierającego informacje na temat opłat i 
zestawienia opłat dostawcy usług 
płatniczych mogą wykorzystywać własne 
oznaczenia handlowe w celu oznaczenia 
usług.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę powiązane koszty administracyjne, nie ma jasności co do tego, że proces 
ujednolicenia terminologii przyniesie realne korzyści.

Poprawka 158
Jean-Paul Gauzès
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Aby zapewnić jednolite stosowanie 
określonej na szczeblu UE terminologii w 
całej Unii, państwa członkowskie powinny 
nałożyć na dostawców usług płatniczych 
obowiązek stosowania terminologii 
określonej na szczeblu UE oraz pozostałej 
ujednoliconej terminologii krajowej 
określonej w tymczasowym wykazie przy 
komunikowaniu się z konsumentami, w 
tym w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat i w zestawieniu 
opłat. Z wyjątkiem dokumentu 
zawierającego informacje na temat opłat i 
zestawienia opłat dostawcy usług 
płatniczych mogą wykorzystywać własne 
oznaczenia handlowe w celu oznaczenia 
usług.

skreślony

Or. en

Poprawka 159
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Aby zapewnić jednolite stosowanie 
określonej na szczeblu UE terminologii w 
całej Unii, państwa członkowskie powinny 
nałożyć na dostawców usług płatniczych 
obowiązek stosowania terminologii 
określonej na szczeblu UE oraz pozostałej
ujednoliconej terminologii krajowej 
określonej w tymczasowym wykazie przy 
komunikowaniu się z konsumentami, w 
tym w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat i w zestawieniu 
opłat. Z wyjątkiem dokumentu

(17) Aby zapewnić jednolite stosowanie 
określonej na szczeblu UE terminologii w 
całej Unii, państwa członkowskie powinny 
nałożyć na dostawców usług płatniczych 
obowiązek stosowania unijnego 
ujednoliconego wykazu przy 
komunikowaniu się z konsumentami, w 
tym w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat i w zestawieniu 
opłat. Dostawcy usług płatniczych mogą 
wykorzystywać własne oznaczenia 
handlowe w celu oznaczenia usług.
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zawierającego informacje na temat opłat i 
zestawienia opłat dostawcy usług 
płatniczych mogą wykorzystywać własne 
oznaczenia handlowe w celu oznaczenia 
usług.

Or. en

Poprawka 160
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Aby zapewnić jednolite stosowanie 
określonej na szczeblu UE terminologii w 
całej Unii, państwa członkowskie powinny 
nałożyć na dostawców usług płatniczych 
obowiązek stosowania terminologii 
określonej na szczeblu UE oraz pozostałej 
ujednoliconej terminologii krajowej
określonej w tymczasowym wykazie przy 
komunikowaniu się z konsumentami, w 
tym w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat i w zestawieniu 
opłat. Z wyjątkiem dokumentu 
zawierającego informacje na temat opłat i 
zestawienia opłat dostawcy usług 
płatniczych mogą wykorzystywać własne 
oznaczenia handlowe w celu oznaczenia 
usług.

(17) Aby zapewnić jednolite stosowanie 
określonej na szczeblu UE terminologii w 
całej Unii, państwa członkowskie powinny 
nałożyć na dostawców usług płatniczych 
obowiązek stosowania ujednoliconej
terminologii krajowej określonej w 
tymczasowym wykazie przy 
komunikowaniu się z konsumentami, w 
tym w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat i w zestawieniu 
opłat. W dokumencie zawierającym
informacje na temat opłat i zestawienia 
opłat dostawcy usług płatniczych mogą 
ponadto wykorzystywać własne 
oznaczenia handlowe w celu oznaczenia 
usług.

Or. de

Poprawka 161
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Aby zapewnić jednolite stosowanie 
określonej na szczeblu UE terminologii w 
całej Unii, państwa członkowskie powinny 
nałożyć na dostawców usług płatniczych 
obowiązek stosowania terminologii 
określonej na szczeblu UE oraz pozostałej 
ujednoliconej terminologii krajowej 
określonej w tymczasowym wykazie przy 
komunikowaniu się z konsumentami, w 
tym w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat i w zestawieniu 
opłat. Z wyjątkiem dokumentu 
zawierającego informacje na temat opłat i 
zestawienia opłat dostawcy usług 
płatniczych mogą wykorzystywać własne 
oznaczenia handlowe w celu oznaczenia 
usług.

(17) Aby zapewnić jednolite stosowanie 
określonej na szczeblu UE terminologii w 
całej Unii, państwa członkowskie powinny 
nałożyć na dostawców usług płatniczych 
obowiązek stosowania terminologii 
określonej na szczeblu UE oraz pozostałej 
ujednoliconej terminologii krajowej 
określonej w tymczasowym wykazie przy 
komunikowaniu się z konsumentami, w 
tym w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat, w zestawieniu 
opłat i w informacjach umownych. W 
informacjach handlowych dostawcy usług 
płatniczych mogą wykorzystywać własne 
oznaczenia handlowe w celu oznaczenia 
usług, pod warunkiem że odpowiednie 
terminy ujednolicone na szczeblu EU i 
krajowym zostaną w stosownych 
przypadkach wyraźnie wskazane.

Or. en

Poprawka 162
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Porównywarki internetowe stanowią 
dla konsumentów skuteczny środek 
umożliwiający ocenę zalet różnych ofert 
rachunków płatniczych w jednym miejscu. 
Tego rodzaju strony internetowe mogą 
zapewniać właściwą równowagę między 
zapotrzebowaniem na jasne i zwięzłe, a 
zarazem kompletne i wyczerpujące 
informacje, ponieważ umożliwiają 
użytkownikom dostęp do bardziej 
szczegółowych informacji na temat 
interesujących ich zagadnień. Strony te 
mogą również zmniejszyć koszty 

skreślony
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wyszukiwania, gdyż konsumenci nie będą
musieli oddzielnie gromadzić informacji 
od poszczególnych dostawców usług 
płatniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy niniejszej dyrektywy nie powinny dotyczyć porównywarek internetowych, które 
obejmują znacznie szerszy zakres niż rachunki płatnicze.

Poprawka 163
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby uzyskać obiektywne informacje 
na temat opłat bankowych, konsumenci 
powinni mieć dostęp do porównywarek 
internetowych, które są prowadzone 
niezależnie od dostawców usług 
płatniczych. W związku z tym państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
konsumentom dostęp do co najmniej 
jednej takiej strony internetowej na swoim 
terytorium. Takie porównywarki 
internetowe mogą prowadzić właściwe 
organy, inne organy publiczne lub 
akredytowane podmioty prywatne. 
Państwa członkowskie powinny ustanowić 
system dobrowolnej akredytacji 
umożliwiający prywatnym podmiotom 
prowadzącym porównywarki internetowe 
ubieganie się o akredytację zgodnie z 
określonymi kryteriami jakości. Jeżeli 
żadna porównywarka internetowa 
prowadzona przez podmiot prywatny nie 
uzyska akredytacji, należy stworzyć 
porównywarkę prowadzoną przez 
właściwe organy lub inne organy 
publiczne. Również takie strony 
internetowe powinny spełniać kryteria 

skreślony
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jakości.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy niniejszej dyrektywy nie powinny dotyczyć porównywarek internetowych, które 
obejmują znacznie szerszy zakres niż rachunki płatnicze.

Poprawka 164
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby uzyskać obiektywne informacje 
na temat opłat bankowych, konsumenci 
powinni mieć dostęp do porównywarek 
internetowych, które są prowadzone 
niezależnie od dostawców usług 
płatniczych. W związku z tym państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
konsumentom dostęp do co najmniej jednej 
takiej strony internetowej na swoim 
terytorium. Takie porównywarki 
internetowe mogą prowadzić właściwe 
organy, inne organy publiczne lub 
akredytowane podmioty prywatne. 
Państwa członkowskie powinny ustanowić 
system dobrowolnej akredytacji 
umożliwiający prywatnym podmiotom 
prowadzącym porównywarki internetowe 
ubieganie się o akredytację zgodnie z 
określonymi kryteriami jakości. Jeżeli 
żadna porównywarka internetowa 
prowadzona przez podmiot prywatny nie 
uzyska akredytacji, należy stworzyć 
porównywarkę prowadzoną przez 
właściwe organy lub inne organy 
publiczne. Również takie strony 
internetowe powinny spełniać kryteria 
jakości.

(19) Aby uzyskać obiektywne informacje 
na temat wysokości pobieranych opłat i 
oprocentowania rachunków płatniczych, 
konsumenci powinni mieć nieodpłatny
dostęp do porównywarek internetowych, 
które są prowadzone niezależnie od 
dostawców usług płatniczych i są od nich 
niezależne pod względem finansowym. W 
związku z tym państwa członkowskie 
powinny zapewnić konsumentom dostęp 
do co najmniej jednej takiej strony 
internetowej na swoim terytorium. Takie 
porównywarki internetowe mogą 
prowadzić właściwe organy, inne organy 
publiczne lub akredytowane podmioty 
prywatne. Państwa członkowskie powinny 
ustanowić system dobrowolnej akredytacji 
umożliwiający prywatnym podmiotom 
prowadzącym porównywarki internetowe 
ubieganie się o akredytację zgodnie z 
określonymi kryteriami jakości. Jeżeli 
żadna porównywarka internetowa 
prowadzona przez podmiot prywatny nie 
uzyska akredytacji, należy stworzyć 
porównywarkę prowadzoną przez 
właściwe organy lub inne organy 
publiczne. Również takie strony 
internetowe powinny spełniać kryteria 
jakości. Aby umożliwić konsumentom 
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łatwy dostęp do porównywarek 
internetowych również w innych 
państwach członkowskich, powinno się 
uruchomić unijny portal internetowy 
zawierający łącza do wszystkich 
porównywarek krajowych.

Or. en

Poprawka 165
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby uzyskać obiektywne informacje 
na temat opłat bankowych, konsumenci 
powinni mieć dostęp do porównywarek 
internetowych, które są prowadzone 
niezależnie od dostawców usług 
płatniczych. W związku z tym państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
konsumentom dostęp do co najmniej jednej 
takiej strony internetowej na swoim 
terytorium. Takie porównywarki 
internetowe mogą prowadzić właściwe 
organy, inne organy publiczne lub 
akredytowane podmioty prywatne. 
Państwa członkowskie powinny ustanowić 
system dobrowolnej akredytacji 
umożliwiający prywatnym podmiotom 
prowadzącym porównywarki internetowe 
ubieganie się o akredytację zgodnie z 
określonymi kryteriami jakości. Jeżeli 
żadna porównywarka internetowa 
prowadzona przez podmiot prywatny nie 
uzyska akredytacji, należy stworzyć 
porównywarkę prowadzoną przez 
właściwe organy lub inne organy 
publiczne. Również takie strony 
internetowe powinny spełniać kryteria 
jakości.

(19) Aby uzyskać obiektywne informacje 
na temat opłat bankowych, konsumenci 
powinni mieć dostęp do porównywarek 
internetowych, które są prowadzone 
niezależnie od dostawców usług 
płatniczych. W związku z tym państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
konsumentom dostęp do co najmniej jednej 
takiej strony internetowej na swoim 
terytorium. Takie porównywarki 
internetowe mogą prowadzić właściwe 
organy, inne organy publiczne lub 
akredytowane podmioty prywatne. 
Państwa członkowskie powinny ustanowić 
system dobrowolnej akredytacji 
umożliwiający prywatnym podmiotom 
prowadzącym porównywarki internetowe 
ubieganie się o akredytację zgodnie z 
określonymi kryteriami jakości. Jeżeli 
żadna porównywarka internetowa 
prowadzona przez podmiot prywatny nie 
uzyska akredytacji, należy stworzyć 
porównywarkę prowadzoną przez 
właściwe organy lub inne organy 
publiczne. Również takie strony 
internetowe powinny spełniać kryteria 
jakości. Aby ułatwić przeglądanie opłat 
pobieranych przez dostawców usług 
płatniczych w Unii Europejskiej, Komisja 
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Europejska uruchamia aktualny, 
niezależny, dokładny, wiarygodny i 
przyjazny dla konsumentów portal 
zawierający wszystkie łącza do 
akredytowanych porównywarek 
internetowych w odpowiednich państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 166
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dla dostawców usług płatniczych 
powszechną praktyką jest oferowanie 
rachunku płatniczego w pakiecie z innymi 
produktami lub usługami finansowymi. 
Praktyka ta może służyć dostawcom usług 
płatniczych jako sposób dywersyfikacji 
oferty i konkurowania z innymi 
dostawcami, a ostatecznie może przynosić 
korzyści konsumentom. Z 
przeprowadzonego przez Komisję w 2009 
r. badania dotyczącego praktyk sprzedaży 
wiązanej w sektorze finansowym, a także z 
odnośnych konsultacji i skarg 
konsumentów wynika jednak, że dostawcy 
usług płatniczych mogą oferować rachunki 
bankowe w pakiecie z produktami, którymi 
konsumenci nie byli zainteresowani i które 
nie są niezbędne do prowadzenia 
rachunków płatniczych, jak np. 
ubezpieczenie mieszkania. Ponadto 
zaobserwowano, że praktyki te mogą 
zmniejszać przejrzystość i 
porównywalność cen, ograniczać warianty 
zakupu dostępne konsumentom i 
negatywnie wpływać na ich mobilność. 
Dlatego też państwa członkowskie 
powinny dopilnować, aby konsumenci byli 
informowani oddzielnie o opłatach 

(20) Dla dostawców usług płatniczych 
powszechną praktyką jest oferowanie 
rachunku płatniczego w pakiecie z innymi 
produktami lub usługami finansowymi. 
Praktyka ta może służyć dostawcom usług 
płatniczych jako sposób dywersyfikacji 
oferty i konkurowania z innymi 
dostawcami, a ostatecznie może przynosić 
korzyści konsumentom. Z 
przeprowadzonego przez Komisję w 2009 
r. badania dotyczącego praktyk sprzedaży 
wiązanej w sektorze finansowym, a także z 
odnośnych konsultacji i skarg 
konsumentów wynika jednak, że dostawcy 
usług płatniczych mogą oferować rachunki 
bankowe w pakiecie z produktami, którymi 
konsumenci nie byli zainteresowani i które 
nie są niezbędne do prowadzenia 
rachunków płatniczych, jak np. 
ubezpieczenie mieszkania. Ponadto 
zaobserwowano, że praktyki te mogą 
zmniejszać przejrzystość i 
porównywalność cen, ograniczać warianty 
zakupu dostępne konsumentom i 
negatywnie wpływać na ich mobilność. 
Dlatego też państwa członkowskie 
powinny dopilnować, aby konsumenci byli 
informowani oddzielnie o opłatach 
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pobieranych za prowadzenie rachunku 
płatniczego i o opłatach za wszystkie inne 
usługi finansowe zawarte w pakiecie, w 
przypadku gdy dostawcy usług płatniczych 
oferują rachunki płatnicze w formie 
pakietu. Obowiązki te nie powinny mieć 
zastosowania do usług, które są w sposób 
naturalny powiązane z korzystaniem z 
rachunku płatniczego, takich jak wypłaty, 
przekazy pieniężne czy karty płatnicze. W 
rezultacie usługi te należy wyłączyć z 
zakresu tego przepisu.

pobieranych za prowadzenie rachunku 
płatniczego i o opłatach za wszystkie inne 
usługi finansowe zawarte w pakiecie, w 
przypadku gdy dostawcy usług płatniczych 
oferują rachunki płatnicze w pakiecie z 
innymi usługami finansowymi, a 
konsumenci mają możliwość nabycia 
rachunku płatniczego i powiązanych usług 
oddzielnie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że istnieje różnica między rachunkami, w ramach których oferuje się zakres 
usług, a takimi, które łączy się w pakiety razem z innymi usługami finansowymi, takimi jak 
ubezpieczenie. W drugim przypadku nie ma możliwości rozdzielenia usług. Odnośnie do 
takich przypadków należy wprowadzić wymóg, mający na celu zapewnienie tego, aby 
dostawcy usług płatniczych informowali konsumenta o kosztach związanych z otwarciem 
rachunku płatniczego w formie pakietu oraz upewniali się, czy klient kwalifikuje się do zakupu 
produktu w formie pakietu.

Poprawka 167
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dla dostawców usług płatniczych 
powszechną praktyką jest oferowanie 
rachunku płatniczego w pakiecie z innymi 
produktami lub usługami finansowymi. 
Praktyka ta może służyć dostawcom usług 
płatniczych jako sposób dywersyfikacji 
oferty i konkurowania z innymi 
dostawcami, a ostatecznie może przynosić 
korzyści konsumentom. Z 
przeprowadzonego przez Komisję w 2009 
r. badania dotyczącego praktyk sprzedaży 
wiązanej w sektorze finansowym, a także z 
odnośnych konsultacji i skarg 

(20) Dla dostawców usług płatniczych 
powszechną praktyką jest oferowanie 
rachunku płatniczego w pakiecie z innymi 
produktami lub usługami finansowymi. 
Praktyka ta może służyć dostawcom usług 
płatniczych jako sposób dywersyfikacji 
oferty i konkurowania z innymi 
dostawcami, a ostatecznie może przynosić 
korzyści konsumentom. Z 
przeprowadzonego przez Komisję w 2009 
r. badania dotyczącego praktyk sprzedaży 
wiązanej w sektorze finansowym, a także z 
odnośnych konsultacji i skarg 
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konsumentów wynika jednak, że dostawcy 
usług płatniczych mogą oferować rachunki 
bankowe w pakiecie z produktami, którymi 
konsumenci nie byli zainteresowani i które 
nie są niezbędne do prowadzenia 
rachunków płatniczych, jak np. 
ubezpieczenie mieszkania. Ponadto 
zaobserwowano, że praktyki te mogą 
zmniejszać przejrzystość i 
porównywalność cen, ograniczać warianty 
zakupu dostępne konsumentom i 
negatywnie wpływać na ich mobilność. 
Dlatego też państwa członkowskie 
powinny dopilnować, aby konsumenci byli 
informowani oddzielnie o opłatach 
pobieranych za prowadzenie rachunku 
płatniczego i o opłatach za wszystkie inne 
usługi finansowe zawarte w pakiecie, w 
przypadku gdy dostawcy usług płatniczych 
oferują rachunki płatnicze w formie 
pakietu. Obowiązki te nie powinny mieć 
zastosowania do usług, które są w sposób 
naturalny powiązane z korzystaniem z 
rachunku płatniczego, takich jak wypłaty, 
przekazy pieniężne czy karty płatnicze. W 
rezultacie usługi te należy wyłączyć z 
zakresu tego przepisu.

konsumentów wynika jednak, że dostawcy 
usług płatniczych mogą oferować rachunki 
bankowe w pakiecie z produktami, którymi 
konsumenci nie byli zainteresowani i które 
nie są niezbędne do prowadzenia 
rachunków płatniczych, jak np. 
ubezpieczenie mieszkania. Ponadto 
zaobserwowano, że praktyki te mogą 
zmniejszać przejrzystość i 
porównywalność cen, ograniczać warianty 
zakupu dostępne konsumentom i 
negatywnie wpływać na ich mobilność. 
Dlatego też państwa członkowskie 
powinny dopilnować, aby konsumenci byli 
informowani oddzielnie o opłatach 
pobieranych za prowadzenie rachunku 
płatniczego i o opłatach za wszystkie inne 
usługi finansowe zawarte w pakiecie, w 
przypadku gdy dostawcy usług płatniczych 
oferują rachunki płatnicze w formie 
pakietu.

Or. en

Poprawka 168
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dla dostawców usług płatniczych 
powszechną praktyką jest oferowanie 
rachunku płatniczego w pakiecie z innymi 
produktami lub usługami finansowymi. 
Praktyka ta może służyć dostawcom usług 
płatniczych jako sposób dywersyfikacji 
oferty i konkurowania z innymi 
dostawcami, a ostatecznie może przynosić 

(20) Dla dostawców usług płatniczych 
powszechną praktyką jest oferowanie 
rachunku płatniczego w pakiecie z innymi 
produktami lub usługami finansowymi. 
Praktyka ta może służyć dostawcom usług 
płatniczych jako sposób dywersyfikacji 
oferty i konkurowania z innymi 
dostawcami, a ostatecznie może przynosić 
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korzyści konsumentom. Z 
przeprowadzonego przez Komisję w 2009 
r. badania dotyczącego praktyk sprzedaży 
wiązanej w sektorze finansowym, a także z 
odnośnych konsultacji i skarg 
konsumentów wynika jednak, że dostawcy 
usług płatniczych mogą oferować rachunki 
bankowe w pakiecie z produktami, którymi 
konsumenci nie byli zainteresowani i które 
nie są niezbędne do prowadzenia 
rachunków płatniczych, jak np. 
ubezpieczenie mieszkania. Ponadto 
zaobserwowano, że praktyki te mogą 
zmniejszać przejrzystość i 
porównywalność cen, ograniczać warianty 
zakupu dostępne konsumentom i 
negatywnie wpływać na ich mobilność. 
Dlatego też państwa członkowskie 
powinny dopilnować, aby konsumenci byli 
informowani oddzielnie o opłatach 
pobieranych za prowadzenie rachunku 
płatniczego i o opłatach za wszystkie inne
usługi finansowe zawarte w pakiecie, w 
przypadku gdy dostawcy usług płatniczych 
oferują rachunki płatnicze w formie
pakietu. Obowiązki te nie powinny mieć 
zastosowania do usług, które są w sposób 
naturalny powiązane z korzystaniem z 
rachunku płatniczego, takich jak wypłaty, 
przekazy pieniężne czy karty płatnicze. W 
rezultacie usługi te należy wyłączyć z 
zakresu tego przepisu.

korzyści konsumentom. Z 
przeprowadzonego przez Komisję w 2009 
r. badania dotyczącego praktyk sprzedaży 
wiązanej w sektorze finansowym, a także z 
odnośnych konsultacji i skarg 
konsumentów wynika jednak, że dostawcy 
usług płatniczych mogą oferować rachunki 
bankowe w pakiecie z produktami, którymi 
konsumenci nie byli zainteresowani i które 
nie są niezbędne do prowadzenia 
rachunków płatniczych, jak np. 
ubezpieczenie mieszkania. Ponadto 
zaobserwowano, że praktyki te mogą 
zmniejszać przejrzystość i 
porównywalność cen, ograniczać warianty 
zakupu dostępne konsumentom i 
negatywnie wpływać na ich mobilność. 
Dlatego też państwa członkowskie 
powinny dopilnować, aby konsumenci byli 
informowani oddzielnie o możliwości 
nabycia elementów pakietu oddzielnie, a 
jeżeli taka istnieje o kosztach i opłatach za 
poszczególne usługi finansowe zawarte w 
pakiecie, w przypadku gdy dostawcy usług 
płatniczych oferują rachunki płatnicze w 
formie pakietu. Obowiązki te nie powinny 
mieć zastosowania do usług, które są w 
sposób naturalny powiązane z 
korzystaniem z rachunku płatniczego, 
takich jak wypłaty, przekazy pieniężne czy 
karty płatnicze. W rezultacie usługi te 
należy wyłączyć z zakresu tego przepisu.

Or. en

Poprawka 169
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dla dostawców usług płatniczych 
powszechną praktyką jest oferowanie 
rachunku płatniczego w pakiecie z innymi 

(20) Dla dostawców usług płatniczych 
powszechną praktyką jest oferowanie 
rachunku płatniczego w pakiecie z innymi 
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produktami lub usługami finansowymi. 
Praktyka ta może służyć dostawcom usług 
płatniczych jako sposób dywersyfikacji 
oferty i konkurowania z innymi 
dostawcami, a ostatecznie może przynosić 
korzyści konsumentom. Z 
przeprowadzonego przez Komisję w 2009 
r. badania dotyczącego praktyk sprzedaży 
wiązanej w sektorze finansowym, a także z 
odnośnych konsultacji i skarg 
konsumentów wynika jednak, że dostawcy 
usług płatniczych mogą oferować rachunki 
bankowe w pakiecie z produktami, którymi 
konsumenci nie byli zainteresowani i które 
nie są niezbędne do prowadzenia 
rachunków płatniczych, jak np. 
ubezpieczenie mieszkania. Ponadto 
zaobserwowano, że praktyki te mogą 
zmniejszać przejrzystość i 
porównywalność cen, ograniczać warianty 
zakupu dostępne konsumentom i 
negatywnie wpływać na ich mobilność. 
Dlatego też państwa członkowskie 
powinny dopilnować, aby konsumenci byli 
informowani oddzielnie o opłatach 
pobieranych za prowadzenie rachunku 
płatniczego i o opłatach za wszystkie inne 
usługi finansowe zawarte w pakiecie, w 
przypadku gdy dostawcy usług płatniczych 
oferują rachunki płatnicze w formie 
pakietu. Obowiązki te nie powinny mieć 
zastosowania do usług, które są w sposób 
naturalny powiązane z korzystaniem z 
rachunku płatniczego, takich jak wypłaty, 
przekazy pieniężne czy karty płatnicze. W 
rezultacie usługi te należy wyłączyć z 
zakresu tego przepisu.

produktami lub usługami finansowymi. 
Praktyka ta może służyć dostawcom usług 
płatniczych jako sposób dywersyfikacji 
oferty i konkurowania z innymi 
dostawcami, a ostatecznie może przynosić 
korzyści konsumentom. Z 
przeprowadzonego przez Komisję w 2009 
r. badania dotyczącego praktyk sprzedaży 
wiązanej w sektorze finansowym, a także z 
odnośnych konsultacji i skarg 
konsumentów wynika jednak, że dostawcy 
usług płatniczych mogą oferować rachunki 
bankowe w pakiecie z produktami, którymi 
konsumenci nie byli zainteresowani i które 
nie są niezbędne do prowadzenia 
rachunków płatniczych, jak np. 
ubezpieczenie mieszkania. Ponadto 
zaobserwowano, że praktyki te mogą 
zmniejszać przejrzystość i 
porównywalność cen, ograniczać warianty 
zakupu dostępne konsumentom i 
negatywnie wpływać na ich mobilność. 
Dlatego też państwa członkowskie 
powinny dopilnować, aby konsumenci byli 
informowani oddzielnie o opłatach 
pobieranych za prowadzenie rachunku 
płatniczego i o opłatach za wszystkie inne 
usługi finansowe zawarte w pakiecie, w 
przypadku gdy dostawcy usług płatniczych 
oferują rachunki płatnicze w formie 
pakietu. Obowiązki te nie powinny mieć 
zastosowania do usług, które są w sposób 
naturalny powiązane z korzystaniem z 
rachunku płatniczego, takich jak wypłaty, 
przekazy pieniężne czy karty płatnicze. W 
rezultacie usługi te, a także zgodne ze 
statutem nabycie członkostwa w 
spółdzielni należy wyłączyć z zakresu tego 
przepisu.

Or. de

Poprawka 170
Syed Kamall
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Konsumenci rozważają możliwość 
przeniesienia rachunku jedynie wówczas, 
gdy proces ten nie wiąże się z 
nadmiernymi obciążeniami 
administracyjnymi i finansowymi. 
Procedura przeniesienia rachunku 
płatniczego do innego dostawcy usług 
płatniczych powinna być jasna i szybka. 
Ewentualne opłaty pobierane przez 
dostawców usług płatniczych w
odniesieniu do usługi przeniesienia 
powinny być zgodne z faktycznymi 
kosztami ponoszonymi przez dostawców 
usług płatniczych. Aby wywrzeć pozytywny 
wpływ na konkurencję, przenoszenie 
rachunku płatniczego należy uprościć 
również na poziomie transgranicznym. Z 
uwagi na fakt, że przeniesienie 
transgraniczne może być bardziej 
skomplikowane niż przeniesienie na 
poziomie krajowym oraz może wymagać 
od dostawców usług płatniczych
dostosowania i udoskonalenia procedur 
wewnętrznych, należy przewidzieć dłuższe 
terminy w odniesieniu do przeniesienia
transgranicznego. W ramach przeglądu 
proponowanej dyrektywy należy ocenić 
konieczność utrzymania różnych 
terminów.

(21) Konsumenci rozważają możliwość 
przeniesienia rachunku jedynie wówczas, 
gdy proces ten nie wiąże się z 
nadmiernymi obciążeniami 
administracyjnymi i finansowymi. 
Procedura przeniesienia rachunku 
płatniczego do innego dostawcy usług 
płatniczych powinna być jasna i szybka. 
Ewentualne opłaty pobierane przez 
dostawców usług płatniczych w 
odniesieniu do usługi przeniesienia 
powinny być zgodne z faktycznymi 
kosztami ponoszonymi przez dostawców 
usług płatniczych. Konsumenci rozważają 
możliwość przeniesienia rachunku jedynie 
wówczas, gdy proces ten nie wiąże się z 
nadmiernymi obciążeniami 
administracyjnymi i finansowymi. 
Procedura przeniesienia rachunku 
płatniczego do innego dostawcy usług 
płatniczych powinna być jasna i szybka. 
Ewentualne opłaty pobierane przez 
dostawców usług płatniczych w 
odniesieniu do usługi przeniesienia
powinny być zgodne z faktycznymi 
kosztami ponoszonymi przez dostawców 
usług płatniczych. Ponadto oferowanie 
takich usług będzie wymagające z uwagi 
na różnice w normach technicznych, 
zasadach prowadzenia działalności i 
wymogach prawnych pomiędzy 
schematami płatności państw 
członkowskich. Co więcej rozporządzenie 
nr 260/2012, które wejdzie w życie 1 
lutego 2014 r., spowoduje, że usługi takie 
staną się nieaktualne dla konsumentów 
przemieszczających się w ramach strefy 
euro. Konsumenci przemieszczający się 
pomiędzy państwami strefy euro a 
państwami spoza strefy euro bardzo często 
posiadają kilka rachunków płatniczych. 
Umożliwia to konsumentom otwieranie 
nowego rachunku przy jednoczesnym 
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zachowaniu starego rachunku lub 
zamknięciu go w momencie wygaśnięcia 
ich zobowiązań w stosunku do lokalnych 
dostawców.

Or. en

Uzasadnienie

Taki wymóg wiązałby się z dużymi kosztami i ryzykiem, a przyniósłby niewielkie oczywiste
korzyści, biorąc pod uwagę niewielkie zapotrzebowanie na tego typu usługę transgraniczną. 
Transakcje transgraniczne ułatwi wdrożenie rozporządzenia (UE) nr 260/2012.

Poprawka 171
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Konsumenci rozważają możliwość 
przeniesienia rachunku jedynie wówczas, 
gdy proces ten nie wiąże się z 
nadmiernymi obciążeniami 
administracyjnymi i finansowymi. 
Procedura przeniesienia rachunku 
płatniczego do innego dostawcy usług 
płatniczych powinna być jasna i szybka. 
Ewentualne opłaty pobierane przez 
dostawców usług płatniczych w 
odniesieniu do usługi przeniesienia 
powinny być zgodne z faktycznymi 
kosztami ponoszonymi przez dostawców 
usług płatniczych. Aby wywrzeć pozytywny 
wpływ na konkurencję, przenoszenie 
rachunku płatniczego należy uprościć 
również na poziomie transgranicznym. Z 
uwagi na fakt, że przeniesienie 
transgraniczne może być bardziej 
skomplikowane niż przeniesienie na 
poziomie krajowym oraz może wymagać 
od dostawców usług płatniczych 
dostosowania i udoskonalenia procedur 
wewnętrznych, należy przewidzieć dłuższe 
terminy w odniesieniu do przeniesienia 

(21) Konsumenci rozważają możliwość 
przeniesienia rachunku jedynie wówczas, 
gdy proces ten nie wiąże się z 
nadmiernymi obciążeniami 
administracyjnymi i finansowymi. 
Procedura przeniesienia rachunku 
płatniczego do innego dostawcy usług 
płatniczych powinna być jasna i szybka. 
Ewentualne opłaty pobierane przez 
dostawców usług płatniczych w 
odniesieniu do usługi przeniesienia 
powinny być zgodne z faktycznymi 
kosztami ponoszonymi przez dostawców 
usług płatniczych.
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transgranicznego. W ramach przeglądu 
proponowanej dyrektywy należy ocenić 
konieczność utrzymania różnych 
terminów.

Or. en

Poprawka 172
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Konsumenci rozważają możliwość 
przeniesienia rachunku jedynie wówczas, 
gdy proces ten nie wiąże się z 
nadmiernymi obciążeniami 
administracyjnymi i finansowymi. 
Procedura przeniesienia rachunku 
płatniczego do innego dostawcy usług 
płatniczych powinna być jasna i szybka.
Ewentualne opłaty pobierane przez 
dostawców usług płatniczych w 
odniesieniu do usługi przeniesienia 
powinny być zgodne z faktycznymi 
kosztami ponoszonymi przez dostawców 
usług płatniczych. Aby wywrzeć 
pozytywny wpływ na konkurencję, 
przenoszenie rachunku płatniczego należy 
uprościć również na poziomie 
transgranicznym. Z uwagi na fakt, że 
przeniesienie transgraniczne może być 
bardziej skomplikowane niż przeniesienie 
na poziomie krajowym oraz może 
wymagać od dostawców usług płatniczych 
dostosowania i udoskonalenia procedur 
wewnętrznych, należy przewidzieć dłuższe 
terminy w odniesieniu do przeniesienia 
transgranicznego. W ramach przeglądu 
proponowanej dyrektywy należy ocenić 
konieczność utrzymania różnych 
terminów.

(21) Konsumenci rozważają możliwość 
przeniesienia rachunku jedynie wówczas, 
gdy proces ten nie wiąże się z 
nadmiernymi obciążeniami 
administracyjnymi i finansowymi. 
Procedura przeniesienia rachunku 
płatniczego do innego dostawcy usług 
płatniczych powinna być jasna, szybka i 
niedroga. Aby wywrzeć pozytywny wpływ 
na konkurencję, przenoszenie rachunku 
płatniczego należy uprościć również na 
poziomie transgranicznym. Z uwagi na 
fakt, że przeniesienie transgraniczne może 
być bardziej skomplikowane niż 
przeniesienie na poziomie krajowym oraz 
może wymagać od dostawców usług 
płatniczych dostosowania i udoskonalenia 
procedur wewnętrznych, należy 
przewidzieć dłuższe terminy w odniesieniu 
do przeniesienia transgranicznego. W 
ramach przeglądu proponowanej 
dyrektywy należy ocenić konieczność 
utrzymania różnych terminów.

Or. en
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Poprawka 173
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Konsumenci rozważają możliwość 
przeniesienia rachunku jedynie wówczas, 
gdy proces ten nie wiąże się z 
nadmiernymi obciążeniami 
administracyjnymi i finansowymi. 
Procedura przeniesienia rachunku 
płatniczego do innego dostawcy usług 
płatniczych powinna być jasna i szybka. 
Ewentualne opłaty pobierane przez 
dostawców usług płatniczych w 
odniesieniu do usługi przeniesienia 
powinny być zgodne z faktycznymi 
kosztami ponoszonymi przez dostawców 
usług płatniczych. Aby wywrzeć 
pozytywny wpływ na konkurencję, 
przenoszenie rachunku płatniczego należy 
uprościć również na poziomie 
transgranicznym. Z uwagi na fakt, że 
przeniesienie transgraniczne może być 
bardziej skomplikowane niż przeniesienie 
na poziomie krajowym oraz może 
wymagać od dostawców usług płatniczych 
dostosowania i udoskonalenia procedur 
wewnętrznych, należy przewidzieć dłuższe 
terminy w odniesieniu do przeniesienia 
transgranicznego. W ramach przeglądu 
proponowanej dyrektywy należy ocenić 
konieczność utrzymania różnych 
terminów.

(21) Konsumenci rozważają możliwość 
przeniesienia rachunku jedynie wówczas, 
gdy potencjalne korzyści nie przewyższają 
dostrzeganych zagrożeń oraz gdy proces 
ten nie wiąże się z nadmiernymi 
obciążeniami administracyjnymi i 
finansowymi. Procedura przeniesienia 
rachunku płatniczego do innego dostawcy 
usług płatniczych powinna być jasna i 
szybka. Ewentualne opłaty pobierane przez 
dostawców usług płatniczych w 
odniesieniu do usługi przeniesienia 
powinny być zgodne z faktycznymi 
kosztami ponoszonymi przez dostawców 
usług płatniczych. Aby wywrzeć 
pozytywny wpływ na konkurencję, 
przenoszenie rachunku płatniczego należy 
uprościć również na poziomie 
transgranicznym. Z uwagi na fakt, że 
przeniesienie transgraniczne może być 
bardziej skomplikowane niż przeniesienie 
na poziomie krajowym oraz może 
wymagać od dostawców usług płatniczych 
dostosowania i udoskonalenia procedur 
wewnętrznych, należy przewidzieć dłuższe 
terminy w odniesieniu do przeniesienia 
transgranicznego. W ramach przeglądu 
proponowanej dyrektywy należy ocenić 
konieczność utrzymania różnych 
terminów.

Or. en

Poprawka 174
Syed Kamall
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W miarę możliwości należy jak 
najbardziej uprościć proces przeniesienia 
rachunku dla konsumenta. W związku z 
tym państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby otrzymujący dostawca 
usług płatniczych ponosił
odpowiedzialność za wszczęcie procesu i 
zarządzanie nim w imieniu konsumenta.

(22) W miarę możliwości należy jak 
najbardziej uprościć proces przeniesienia 
rachunku dla konsumenta. W związku z 
tym państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby otrzymujący dostawca 
usług płatniczych ponosił 
odpowiedzialność za wszczęcie procesu i 
zarządzanie nim w imieniu konsumenta. Z 
wymogów niniejszej dyrektywy 
dotyczących świadczenia usługi 
przeniesienia rachunku można wywiązać 
się w drodze ustawy, samoregulacji lub 
dobrowolnej umowy.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje szereg opracowywanych lub wdrożonych już inicjatyw państw członkowskich. 
Niniejsza dyrektywa powinna więc stanowić minimalną harmonizację wymogów.

Poprawka 175
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W miarę możliwości należy jak 
najbardziej uprościć proces przeniesienia 
rachunku dla konsumenta. W związku z 
tym państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby otrzymujący dostawca 
usług płatniczych ponosił 
odpowiedzialność za wszczęcie procesu i 
zarządzanie nim w imieniu konsumenta.

(22) W miarę możliwości należy jak 
najbardziej uprościć proces przeniesienia 
rachunku dla konsumenta. W związku z 
tym państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby otrzymujący dostawca 
usług płatniczych ponosił 
odpowiedzialność za wszczęcie procesu i 
zarządzanie nim w imieniu konsumenta. Z 
wymogów niniejszej dyrektywy 
dotyczących świadczenia usługi 
przeniesienia rachunku można wywiązać 
się w drodze ustawy, samoregulacji lub 
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dobrowolnej umowy.

Or. en

Poprawka 176
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Odnośnie do przenoszenia 
rachunku między krajowymi dostawcami 
usług płatniczych państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość utrzymania w 
mocy lub ustanowienia przepisów, które 
nieznacznie odbiegają od tych 
określonych w niniejszej dyrektywie, pod 
warunkiem że obejmują one 
usprawnienia, które w sposób wyraźny są 
w interesie konsumenta.

Or. en

Poprawka 177
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby przeniesienie rachunku 
zakończyło się powodzeniem, konieczna 
jest współpraca ze strony przekazującego 
dostawcy usług płatniczych. Otrzymujący 
dostawca usług płatniczych powinien 
otrzymać od przekazującego dostawcy 
usług płatniczych wszystkie informacje, 
jakie uzna za konieczne do przywrócenia 
regularnych płatności na nowym rachunku 
płatniczym. Informacje te nie powinny 
jednak wykraczać poza informacje 

(24) Aby przeniesienie rachunku 
zakończyło się powodzeniem, konieczna 
jest współpraca ze strony przekazującego 
dostawcy usług płatniczych. Otrzymujący 
dostawca usług płatniczych powinien 
otrzymać od przekazującego dostawcy 
usług płatniczych, w zgodzie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
ochrony danych, wszystkie informacje, 
jakie uzna za konieczne do przywrócenia 
regularnych płatności na nowym rachunku 
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niezbędne do dokonania przeniesienia 
rachunku, a otrzymujący dostawca usług 
płatniczych nie powinien prosić o zbędne 
informacje.

płatniczym. Informacje te nie powinny 
jednak wykraczać poza informacje 
niezbędne do dokonania przeniesienia 
rachunku, a otrzymujący dostawca usług 
płatniczych nie powinien prosić o zbędne 
informacje.

Or. de

Poprawka 178
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Konsumenci, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Unii i nie posiadają 
rachunku płatniczego w danym państwie 
członkowskim, powinni mieć w tym 
państwie członkowskim możliwość 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego i korzystania z takiego 
rachunku. Aby zapewnić możliwie 
najszerszy dostęp do takich rachunków, 
konsumenci powinni mieć do nich dostęp 
niezależnie od swojej sytuacji finansowej, 
związanej np. z bezrobociem czy 
upadłością konsumencką, ani od miejsca 
pobytu. Ponadto prawo dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego w 
każdym państwie członkowskim powinno 
być przyznawane zgodnie z wymogami 
określonymi w dyrektywie 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, w szczególności 
w zakresie stosowania procedur należytej 
staranności wobec klienta.

(27) Konsumenci, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Unii i nie posiadają 
rachunku płatniczego w danym państwie 
członkowskim, powinni mieć w tym 
państwie członkowskim możliwość 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego i korzystania z takiego 
rachunku. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby korzystanie z tego prawa 
przez konsumenta nie wiązało się z 
nadmiernymi trudnościami lub 
obciążeniami.

Or. en
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Poprawka 179
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Konsumenci, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Unii i nie posiadają 
rachunku płatniczego w danym państwie 
członkowskim, powinni mieć w tym 
państwie członkowskim możliwość 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego i korzystania z takiego 
rachunku. Aby zapewnić możliwie
najszerszy dostęp do takich rachunków, 
konsumenci powinni mieć do nich dostęp 
niezależnie od swojej sytuacji finansowej, 
związanej np. z bezrobociem czy 
upadłością konsumencką, ani od miejsca 
pobytu. Ponadto prawo dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego w 
każdym państwie członkowskim powinno 
być przyznawane zgodnie z wymogami 
określonymi w dyrektywie 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, w szczególności 
w zakresie stosowania procedur należytej 
staranności wobec klienta.

(27) Konsumenci, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Unii i nie posiadają 
rachunku płatniczego w danym państwie 
członkowskim, powinni mieć w tym 
państwie członkowskim możliwość 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego i korzystania z takiego 
rachunku. Aby zapewnić możliwie 
najszerszy dostęp do takich rachunków, 
konsumenci powinni mieć do nich dostęp 
niezależnie od swojej sytuacji finansowej i 
swojego miejsca pobytu. Obecnie dostęp 
do rachunku bankowego jest niezbędny w 
celu umożliwienia skutecznego i 
całkowitego udziału w społeczności, 
również pod względem finansowym. 
Konsumenci nieposiadający rachunku 
bankowego są zmuszeni do posługiwania 
się gotówką, co nie tylko ogranicza ich 
wybór metody płatności i wyłącza ich z 
transakcji elektronicznych, lecz także jest 
droższe. Ponadto prawo dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego w 
każdym państwie członkowskim powinno 
być przyznawane zgodnie z wymogami 
określonymi w dyrektywie 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, w szczególności 
w zakresie stosowania procedur należytej 
staranności wobec klienta.

Or. en

Poprawka 180
Jürgen Klute
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Konsumenci, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Unii i nie posiadają
rachunku płatniczego w danym państwie 
członkowskim, powinni mieć w tym 
państwie członkowskim możliwość 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego i korzystania z takiego 
rachunku. Aby zapewnić możliwie 
najszerszy dostęp do takich rachunków, 
konsumenci powinni mieć do nich dostęp 
niezależnie od swojej sytuacji finansowej, 
związanej np. z bezrobociem czy 
upadłością konsumencką, ani od miejsca 
pobytu. Ponadto prawo dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego w 
każdym państwie członkowskim powinno 
być przyznawane zgodnie z wymogami 
określonymi w dyrektywie 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, w szczególności 
w zakresie stosowania procedur należytej 
staranności wobec klienta.

(27) Konsumenci, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Unii i nie korzystają 
z rachunku płatniczego w danym państwie 
członkowskim, powinni mieć w tym 
państwie członkowskim możliwość 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego i korzystania z takiego 
rachunku. Wszystkie przepisy niniejszej 
dyrektywy dotyczące przejrzystości i 
porównywalności opłat oraz przenoszenia 
rachunku mają również zastosowanie do 
podstawowych rachunków płatniczych. 
Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby konsumenci mieli 
możliwość przenoszenia rachunku z 
podstawowego rachunku płatniczego lub 
na taki rachunek. Aby zapewnić możliwie 
najszerszy dostęp do takich rachunków, 
konsumenci powinni mieć do nich dostęp 
niezależnie od swojej sytuacji finansowej, 
związanej np. z bezrobociem czy 
upadłością konsumencką, ani od miejsca 
pobytu.

Or. en

Poprawka 181
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Konsumenci, którzy przebywają
legalnie na terytorium Unii i nie posiadają 
rachunku płatniczego w danym państwie 
członkowskim, powinni mieć w tym 

(27) Konsumenci, którym uprzednio 
odmówiono dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego, którzy przebywają 
na terytorium państwa członkowskiego 
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państwie członkowskim możliwość 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego i korzystania z takiego 
rachunku. Aby zapewnić możliwie 
najszerszy dostęp do takich rachunków, 
konsumenci powinni mieć do nich dostęp 
niezależnie od swojej sytuacji finansowej, 
związanej np. z bezrobociem czy 
upadłością konsumencką, ani od miejsca 
pobytu. Ponadto prawo dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego w 
każdym państwie członkowskim powinno 
być przyznawane zgodnie z wymogami 
określonymi w dyrektywie 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, w szczególności 
w zakresie stosowania procedur należytej 
staranności wobec klienta.

dostawcy usług płatniczych, gdzie
ubiegają się o dostęp do podstawowego 
rachunku płatniczego, i mogą udowodnić 
wystarczające powiązanie z tym państwem 
członkowskim, powinni mieć w tym 
państwie członkowskim możliwość 
otwarcia i korzystania z takiego rachunku. 
Aby zapewnić możliwie najszerszy dostęp 
do takich rachunków, konsumenci powinni 
mieć do nich dostęp niezależnie od swojej 
sytuacji finansowej, związanej np. z 
bezrobociem czy upadłością konsumencką. 
Ponadto prawo dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego w każdym państwie 
członkowskim powinno być przyznawane 
zgodnie z wymogami określonymi w 
dyrektywie 2005/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, w szczególności 
w zakresie stosowania procedur należytej 
staranności wobec klienta.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę wymogi związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i ochroną przed 
oszustwami, konsument musi wykazać potrzebę otwarcia rachunku płatniczego w innym 
państwie.

Poprawka 182
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Konsumenci, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Unii i nie posiadają 
rachunku płatniczego w danym państwie 
członkowskim, powinni mieć w tym 
państwie członkowskim możliwość 

(27) Konsumenci, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Unii i nie posiadają 
rachunku płatniczego w Unii, powinni 
mieć możliwość otwarcia podstawowego 
rachunku płatniczego i korzystania z 
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otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego i korzystania z takiego 
rachunku. Aby zapewnić możliwie 
najszerszy dostęp do takich rachunków, 
konsumenci powinni mieć do nich dostęp 
niezależnie od swojej sytuacji finansowej, 
związanej np. z bezrobociem czy 
upadłością konsumencką, ani od miejsca 
pobytu. Ponadto prawo dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego w 
każdym państwie członkowskim powinno 
być przyznawane zgodnie z wymogami 
określonymi w dyrektywie 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, w szczególności 
w zakresie stosowania procedur należytej 
staranności wobec klienta.

takiego rachunku w państwie swojego 
stałego zamieszkania. Aby zapewnić 
możliwie najszerszy dostęp do takich 
rachunków, konsumenci powinni mieć do 
nich dostęp niezależnie od swojej sytuacji 
finansowej, związanej np. z bezrobociem 
czy upadłością konsumencką, ani od 
miejsca pobytu. Konsument musi 
udokumentować swój związek osobisty z 
danym państwem członkowskim i 
zakresem działalności dostawcy usług 
płatniczych, np. wykazać, że jest to
ośrodek interesów życiowych, miejsce 
pracy czy studiów. Ponadto prawo dostępu 
do podstawowego rachunku płatniczego w 
każdym państwie członkowskim powinno 
być przyznawane zgodnie z wymogami 
określonymi w dyrektywie 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, w szczególności 
w zakresie stosowania procedur należytej 
staranności wobec klienta.

Or. de

Poprawka 183
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Konsumenci, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Unii i nie posiadają 
rachunku płatniczego w danym państwie 
członkowskim, powinni mieć w tym 
państwie członkowskim możliwość 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego i korzystania z takiego 
rachunku. Aby zapewnić możliwie 
najszerszy dostęp do takich rachunków,
konsumenci powinni mieć do nich dostęp 

(27) Konsumenci, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Unii, mogą 
udowodnić realne powiązanie z państwem 
członkowskim dostawcy usług płatniczych 
i nie posiadają rachunku płatniczego w 
danym państwie członkowskim, powinni 
mieć w tym państwie członkowskim 
możliwość otwarcia podstawowego 
rachunku płatniczego i korzystania z 
takiego rachunku. Konsumenci powinni 
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niezależnie od swojej sytuacji finansowej, 
związanej np. z bezrobociem czy 
upadłością konsumencką, ani od miejsca 
pobytu. Ponadto prawo dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego w 
każdym państwie członkowskim powinno 
być przyznawane zgodnie z wymogami 
określonymi w dyrektywie 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, w szczególności 
w zakresie stosowania procedur należytej 
staranności wobec klienta.

mieć do nich dostęp niezależnie od swojej 
sytuacji finansowej, związanej np. z 
bezrobociem czy upadłością konsumencką, 
ani od miejsca pobytu. Konsumenci 
powinni być zobowiązani do osobistego 
stawienia się w siedzibie dostawcy usług 
płatniczych w wybranym przez siebie 
państwie członkowskim. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby 
korzystanie z tego prawa przez 
konsumenta nie wiązało się z 
nadmiernymi trudnościami lub 
obciążeniami. Ponadto prawo dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego w 
każdym państwie członkowskim powinno 
być przyznawane zgodnie z wymogami 
określonymi w dyrektywie 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, w szczególności 
w zakresie stosowania procedur należytej 
staranności wobec klienta.

Or. en

Poprawka 184
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Konsumenci, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Unii i nie posiadają 
rachunku płatniczego w danym państwie 
członkowskim, powinni mieć w tym 
państwie członkowskim możliwość 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego i korzystania z takiego 
rachunku. Aby zapewnić możliwie 
najszerszy dostęp do takich rachunków, 
konsumenci powinni mieć do nich dostęp 
niezależnie od swojej sytuacji finansowej, 

(27) Konsumenci, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Unii i nie posiadają 
rachunku płatniczego w danym państwie 
członkowskim, powinni mieć w tym 
państwie członkowskim możliwość 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego i korzystania z takiego 
rachunku. Aby zapewnić możliwie 
najszerszy dostęp do takich rachunków, 
konsumenci powinni mieć do nich dostęp 
niezależnie od swojej sytuacji finansowej, 
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związanej np. z bezrobociem czy 
upadłością konsumencką, ani od miejsca 
pobytu. Ponadto prawo dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego w 
każdym państwie członkowskim powinno 
być przyznawane zgodnie z wymogami 
określonymi w dyrektywie 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, w szczególności 
w zakresie stosowania procedur należytej 
staranności wobec klienta.

związanej np. ze statusem zatrudnienia, 
poziomem dochodów, historią kredytową
czy upadłością konsumencką, ani od 
miejsca pobytu. Ponadto prawo dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego w 
każdym państwie członkowskim powinno 
być przyznawane zgodnie z wymogami 
określonymi w dyrektywie 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, w szczególności 
w zakresie stosowania procedur należytej 
staranności wobec klienta.

Or. en

Poprawka 185
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Konsumenci, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Unii i nie posiadają 
rachunku płatniczego w danym państwie 
członkowskim, powinni mieć w tym 
państwie członkowskim możliwość 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego i korzystania z takiego 
rachunku. Aby zapewnić możliwie 
najszerszy dostęp do takich rachunków, 
konsumenci powinni mieć do nich dostęp 
niezależnie od swojej sytuacji finansowej, 
związanej np. z bezrobociem czy 
upadłością konsumencką, ani od miejsca 
pobytu. Ponadto prawo dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego w 
każdym państwie członkowskim powinno 
być przyznawane zgodnie z wymogami 
określonymi w dyrektywie 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie 

(27) Konsumenci, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Unii i nie posiadają 
rachunku płatniczego w UE, powinni mieć 
możliwość otwarcia podstawowego 
rachunku płatniczego i korzystania z 
takiego rachunku w tym państwie 
członkowskim, z którym są w jakiś sposób 
związani. Aby zapewnić możliwie 
najszerszy dostęp do takich rachunków, 
konsumenci powinni mieć do nich dostęp 
niezależnie od swojej sytuacji finansowej, 
związanej np. z bezrobociem czy 
upadłością konsumencką, ani od miejsca 
pobytu. Ponadto prawo dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego w 
każdym państwie członkowskim powinno 
być przyznawane zgodnie z wymogami 
określonymi w dyrektywie 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie 
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przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, w szczególności 
w zakresie stosowania procedur należytej 
staranności wobec klienta.

przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, w szczególności 
w zakresie stosowania procedur należytej 
staranności wobec klienta.

Or. de

Poprawka 186
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Prawo dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego w każdym państwie 
członkowskim powinno być przyznawane 
zgodnie z dyrektywą 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, w szczególności 
w zakresie stosowania procedur należytej 
staranności wobec klienta.

Or. en

Poprawka 187
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby co najmniej jeden 
dostawca usług płatniczych oferował 
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Dostęp do rachunku nie 
powinien być zbyt trudny i nie powinien 

(28) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby wszyscy dostawcy usług 
płatniczych oferujący rachunki płatnicze 
konsumentom jako integralną część 
swojej regularnej działalności 
gospodarczej oferowali konsumentom 
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się wiązać z nadmiernymi kosztami dla 
konsumentów. W tym względzie państwa 
członkowskie powinny uwzględnić takie 
czynniki jak lokalizacja wyznaczonych 
dostawców usług płatniczych na ich 
terytorium. Aby zminimalizować ryzyko 
wykluczenia społecznego konsumentów 
pod względem finansowym, państwa 
członkowskie powinny zadbać o lepszą 
edukację finansową, w tym również w 
szkołach, oraz zwalczać nadmierne 
zadłużanie się. Ponadto państwa 
członkowskie powinny wspierać stosowne 
inicjatywy dostawców usług płatniczych, 
tak aby udostępnianiu podstawowych 
rachunków płatniczych towarzyszyły 
działania w zakresie edukacji finansowej.

podstawowy rachunek płatniczy. Dostęp do 
rachunku nie powinien być zbyt trudny i 
nie powinien się wiązać z nadmiernymi 
kosztami dla konsumentów. Aby 
zminimalizować ryzyko wykluczenia 
społecznego konsumentów pod względem 
finansowym, państwa członkowskie 
powinny zadbać o lepszą edukację 
finansową, w tym również w szkołach, 
oraz zwalczać nadmierne zadłużanie się. 
Ponadto państwa członkowskie powinny 
wspierać stosowne inicjatywy dostawców 
usług płatniczych, tak aby udostępnianiu 
podstawowych rachunków płatniczych 
towarzyszyły działania w zakresie edukacji 
finansowej.

Or. en

Poprawka 188
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby co najmniej jeden 
dostawca usług płatniczych oferował
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Dostęp do rachunku nie 
powinien być zbyt trudny i nie powinien 
się wiązać z nadmiernymi kosztami dla 
konsumentów. W tym względzie państwa 
członkowskie powinny uwzględnić takie 
czynniki jak lokalizacja wyznaczonych 
dostawców usług płatniczych na ich 
terytorium. Aby zminimalizować ryzyko 
wykluczenia społecznego konsumentów 
pod względem finansowym, państwa 
członkowskie powinny zadbać o lepszą 
edukację finansową, w tym również w 
szkołach, oraz zwalczać nadmierne 
zadłużanie się. Ponadto państwa 

(28) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby banki działające w 
obszarze bankowości detalicznej 
oferowały konsumentom podstawowy 
rachunek płatniczy. Dostęp do rachunku 
nie powinien być zbyt trudny i nie 
powinien się wiązać z nadmiernymi 
kosztami dla konsumentów. W tym 
względzie państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby zwolnienia były 
przyznawane wyłącznie w oparciu o 
wymogi określone w dyrektywie 
2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 października 2005 r. w 
sprawie przeciwdziałania korzystaniu z 
systemu finansowego w celu prania 
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, 
w szczególności w zakresie stosowania 
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członkowskie powinny wspierać stosowne 
inicjatywy dostawców usług płatniczych, 
tak aby udostępnianiu podstawowych 
rachunków płatniczych towarzyszyły 
działania w zakresie edukacji finansowej.

procedur należytej staranności wobec 
klienta. Aby zminimalizować ryzyko 
wykluczenia społecznego konsumentów 
pod względem finansowym, państwa 
członkowskie powinny zadbać o lepszą 
edukację finansową, w tym również w 
szkołach, oraz zwalczać nadmierne 
zadłużanie się. Ponadto państwa 
członkowskie powinny wspierać stosowne 
inicjatywy dostawców usług płatniczych, 
tak aby udostępnianiu podstawowych 
rachunków płatniczych towarzyszyły 
działania w zakresie edukacji finansowej.

Or. en

Poprawka 189
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby co najmniej jeden 
dostawca usług płatniczych oferował 
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Dostęp do rachunku nie 
powinien być zbyt trudny i nie powinien
się wiązać z nadmiernymi kosztami dla 
konsumentów. W tym względzie państwa 
członkowskie powinny uwzględnić takie 
czynniki jak lokalizacja wyznaczonych 
dostawców usług płatniczych na ich 
terytorium. Aby zminimalizować ryzyko 
wykluczenia społecznego konsumentów 
pod względem finansowym, państwa 
członkowskie powinny zadbać o lepszą 
edukację finansową, w tym również w 
szkołach, oraz zwalczać nadmierne 
zadłużanie się. Ponadto państwa 
członkowskie powinny wspierać stosowne 
inicjatywy dostawców usług płatniczych, 
tak aby udostępnianiu podstawowych 
rachunków płatniczych towarzyszyły 

(28) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby co najmniej jeden 
dostawca usług płatniczych oferował 
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy przy uwzględnieniu równych 
warunków konkurencji i zasady
proporcjonalności. Dostęp do rachunku 
nie powinien być zbyt trudny i nie 
powinien się wiązać z nadmiernymi 
kosztami dla konsumentów. W tym 
względzie państwa członkowskie powinny 
uwzględnić takie czynniki jak lokalizacja 
wyznaczonych dostawców usług 
płatniczych na ich terytorium. Aby 
zminimalizować ryzyko wykluczenia 
społecznego konsumentów pod względem 
finansowym, państwa członkowskie 
powinny zadbać o lepszą edukację 
finansową, w tym również w szkołach. 
Ponadto państwa członkowskie powinny 
wspierać stosowne inicjatywy dostawców 
usług płatniczych, tak aby udostępnianiu 
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działania w zakresie edukacji finansowej. podstawowych rachunków płatniczych 
towarzyszyły działania w zakresie edukacji 
finansowej.

Or. de

Poprawka 190
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby co najmniej jeden 
dostawca usług płatniczych oferował
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Dostęp do rachunku nie 
powinien być zbyt trudny i nie powinien 
się wiązać z nadmiernymi kosztami dla 
konsumentów. W tym względzie państwa 
członkowskie powinny uwzględnić takie 
czynniki jak lokalizacja wyznaczonych 
dostawców usług płatniczych na ich 
terytorium. Aby zminimalizować ryzyko 
wykluczenia społecznego konsumentów 
pod względem finansowym, państwa 
członkowskie powinny zadbać o lepszą 
edukację finansową, w tym również w 
szkołach, oraz zwalczać nadmierne 
zadłużanie się. Ponadto państwa 
członkowskie powinny wspierać stosowne 
inicjatywy dostawców usług płatniczych, 
tak aby udostępnianiu podstawowych 
rachunków płatniczych towarzyszyły 
działania w zakresie edukacji finansowej.

(28) Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby wszyscy dostawcy usług płatniczych
oferujący rachunki płatnicze obejmujące 
przynajmniej usługi określone w art. 16 
ust. 1 jako integralną część swojej 
regularnej działalności gospodarczej 
oferowali konsumentom podstawowy 
rachunek płatniczy. Dostęp do rachunku 
nie powinien być zbyt trudny i powinien 
się wiązać jedynie z symboliczną opłatą 
dla konsumentów. W tym względzie 
państwa członkowskie powinny 
uwzględnić takie czynniki jak lokalizacja 
wyznaczonych dostawców usług 
płatniczych na ich terytorium. Aby 
zminimalizować ryzyko wykluczenia 
społecznego konsumentów pod względem 
finansowym, państwa członkowskie 
powinny zadbać o lepszą edukację 
finansową, w tym również w szkołach, 
oraz zwalczać nadmierne zadłużanie się. 
Ponadto państwa członkowskie powinny 
wspierać stosowne inicjatywy dostawców 
usług płatniczych, tak aby udostępnianiu 
podstawowych rachunków płatniczych 
towarzyszyły działania w zakresie edukacji 
finansowej.

Or. en
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Poprawka 191
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby co najmniej jeden 
dostawca usług płatniczych oferował 
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Dostęp do rachunku nie 
powinien być zbyt trudny i nie powinien 
się wiązać z nadmiernymi kosztami dla 
konsumentów. W tym względzie państwa 
członkowskie powinny uwzględnić takie 
czynniki jak lokalizacja wyznaczonych 
dostawców usług płatniczych na ich 
terytorium. Aby zminimalizować ryzyko 
wykluczenia społecznego konsumentów 
pod względem finansowym, państwa 
członkowskie powinny zadbać o lepszą 
edukację finansową, w tym również w 
szkołach, oraz zwalczać nadmierne 
zadłużanie się. Ponadto państwa 
członkowskie powinny wspierać stosowne 
inicjatywy dostawców usług płatniczych, 
tak aby udostępnianiu podstawowych 
rachunków płatniczych towarzyszyły 
działania w zakresie edukacji finansowej.

(28) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby co najmniej jeden 
dostawca usług płatniczych oferował 
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Dostęp do rachunku nie 
powinien być zbyt trudny i nie powinien 
się wiązać z nadmiernymi kosztami dla 
konsumentów. W tym względzie państwa 
członkowskie powinny uwzględnić takie 
czynniki jak lokalizacja wyznaczonych 
dostawców usług płatniczych na ich 
terytorium. Aby zminimalizować ryzyko 
wykluczenia społecznego konsumentów 
pod względem finansowym, państwa 
członkowskie powinny zadbać o lepszą 
edukację finansową, w tym również w 
szkołach, oraz zwalczać nadmierne 
zadłużanie się. Ponadto państwa 
członkowskie powinny wspierać stosowne 
inicjatywy dostawców usług płatniczych, 
tak aby udostępnianiu podstawowych 
rachunków płatniczych towarzyszyły 
działania w zakresie edukacji finansowej.
Z wymogów niniejszej dyrektywy 
dotyczących oferowania podstawowych 
rachunków płatniczych można wywiązać 
się w drodze ustawy, samoregulacji lub 
dobrowolnej umowy.

Or. en

Poprawka 192
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby co najmniej jeden 
dostawca usług płatniczych oferował 
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Dostęp do rachunku nie 
powinien być zbyt trudny i nie powinien 
się wiązać z nadmiernymi kosztami dla 
konsumentów. W tym względzie państwa 
członkowskie powinny uwzględnić takie 
czynniki jak lokalizacja wyznaczonych 
dostawców usług płatniczych na ich 
terytorium. Aby zminimalizować ryzyko 
wykluczenia społecznego konsumentów 
pod względem finansowym, państwa 
członkowskie powinny zadbać o lepszą 
edukację finansową, w tym również w 
szkołach, oraz zwalczać nadmierne 
zadłużanie się. Ponadto państwa 
członkowskie powinny wspierać stosowne 
inicjatywy dostawców usług płatniczych, 
tak aby udostępnianiu podstawowych 
rachunków płatniczych towarzyszyły 
działania w zakresie edukacji finansowej.

(28) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby co najmniej jeden 
dostawca usług płatniczych oferował 
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Dostęp do rachunku nie 
powinien być zbyt trudny i nie powinien 
się wiązać z nadmiernymi kosztami dla 
konsumentów. W tym względzie państwa 
członkowskie powinny uwzględnić takie 
czynniki jak lokalizacja wyznaczonych 
dostawców usług płatniczych na ich 
terytorium. Aby zminimalizować ryzyko 
wykluczenia społecznego konsumentów 
pod względem finansowym, państwa 
członkowskie powinny zadbać o lepszą 
edukację finansową, w tym również w 
szkołach, oraz zwalczać nadmierne 
zadłużanie się. Ponadto państwa 
członkowskie powinny wspierać stosowne 
inicjatywy dostawców usług płatniczych, 
tak aby udostępnianiu podstawowych 
rachunków płatniczych towarzyszyły 
działania w zakresie edukacji finansowej 
zmierzające do wsparcia szczególnie 
wrażliwych grup w kwestiach 
budżetowych i związanych z nadmiernym 
zadłużeniem.

Or. fr

Poprawka 193
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby zostały wprowadzone 
środki ułatwiające edukację konsumentów 
w zakresie zarządzania ich podstawowymi 
rachunkami płatniczymi. Posiadaczom 
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rachunków należy dostarczyć zrozumiałe
dokumenty informacyjne zawierające opis 
sposobu funkcjonowania rachunków.

Or. en

Poprawka 194
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Aby móc skorzystać z prawa dostępu 
do podstawowego rachunku płatniczego, 
konsumenci nie powinni posiadać 
rachunku płatniczego na terytorium tego 
samego państwa. W przypadku braku 
możliwości zastosowania systemów 
elektronicznych do ustalenia, czy 
konsument posiada już rachunek płatniczy, 
dostawcy usług płatniczych powinni 
akceptować oświadczenie złożone przez 
konsumentów jako wiarygodny sposób 
potwierdzenia, że nie posiadają oni jeszcze 
rachunku płatniczego.

(29) Aby móc skorzystać z prawa dostępu 
do podstawowego rachunku płatniczego, 
konsumenci nie powinni posiadać 
rachunku płatniczego lub powinni 
wcześniej otrzymać odmowę dostępu do 
zwykłego rachunku płatniczego na 
terytorium tego samego państwa. W 
przypadku braku możliwości zastosowania 
systemów elektronicznych do ustalenia, 
czy konsument posiada już rachunek 
płatniczy, dostawcy usług płatniczych 
powinni akceptować oświadczenie złożone 
przez konsumentów jako wiarygodny 
sposób potwierdzenia, że nie posiadają oni 
jeszcze rachunku płatniczego. Konsumenci 
powinni udowodnić realne powiązanie z 
państwem członkowskim dostawcy usług 
płatniczych.
W tym celu konsument dostarcza:
(i) oświadczenie honorowe, które może 
być wykorzystane przez dostawców usług 
płatniczych jako wiarygodny sposób
potwierdzenia, że konsument nie posiada 
jeszcze rachunku płatniczego na 
podstawie badania celowościowego, które
powinno wykazać wyraźną potrzebę 
posiadania podstawowego rachunku 
płatniczego, lub;

(ii) zwykłe oświadczenie przynajmniej 
jednej instytucji finansowej w danym 
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państwie członkowskim świadczące o 
odmowie przyznania rachunku 
płatniczego.
Do przykładowych realnych powiązań z 
państwem członkowskim należą między 
innymi: obywatelstwo, miejsce 
zamieszkania, czynniki związane z 
zatrudnieniem, uczęszczanie do instytucji 
oświatowej lub szkolenia zawodowego, 
czynniki związane z rodziną lub wszelkie 
inne czynniki mogące stanowić 
powiązanie z danym państwem 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 195
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Aby móc skorzystać z prawa dostępu 
do podstawowego rachunku płatniczego, 
konsumenci nie powinni posiadać 
rachunku płatniczego na terytorium tego 
samego państwa. W przypadku braku 
możliwości zastosowania systemów 
elektronicznych do ustalenia, czy 
konsument posiada już rachunek płatniczy, 
dostawcy usług płatniczych powinni 
akceptować oświadczenie złożone przez 
konsumentów jako wiarygodny sposób 
potwierdzenia, że nie posiadają oni jeszcze 
rachunku płatniczego.

(29) Aby móc skorzystać z prawa dostępu 
do podstawowego rachunku płatniczego, 
konsumenci nie powinni posiadać 
rachunku płatniczego i muszą wcześniej 
otrzymać odmowę dostępu do rachunku 
płatniczego w państwie członkowskim.
Powinni oni udowodnić wystarczające 
powiązanie z tym państwem członkowskim 
dostawcy usług płatniczych, w którym
ubiegają się o dostęp do podstawowego 
rachunku płatniczego. W przypadku braku 
możliwości zastosowania systemów 
elektronicznych do ustalenia, czy 
konsument posiada już rachunek płatniczy, 
dostawcy usług płatniczych powinni 
akceptować oświadczenie złożone przez 
konsumentów jako wiarygodny sposób 
potwierdzenia, że odmówiono im dostępu 
do rachunku płatniczego.

Or. en
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Uzasadnienie

Prawo do podstawowego rachunku płatniczego powinno mieć zastosowanie, wyłącznie gdy 
konsument nie posiada jeszcze rachunku płatniczego i otrzymał odmowę dostępu do zwykłego 
rachunku płatniczego.

Poprawka 196
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Aby móc skorzystać z prawa dostępu 
do podstawowego rachunku płatniczego, 
konsumenci nie powinni posiadać
rachunku płatniczego na terytorium tego 
samego państwa. W przypadku braku 
możliwości zastosowania systemów 
elektronicznych do ustalenia, czy 
konsument posiada już rachunek płatniczy, 
dostawcy usług płatniczych powinni 
akceptować oświadczenie złożone przez
konsumentów jako wiarygodny sposób 
potwierdzenia, że nie posiadają oni jeszcze 
rachunku płatniczego.

(29) Aby móc skorzystać z prawa dostępu 
do podstawowego rachunku płatniczego, 
konsumenci nie powinni posiadać 
rachunku płatniczego w Unii, zaś ich 
próba otwarcia rachunku płatniczego 
spotkała się z udokumentowaną odmową. 
W przypadku braku możliwości 
zastosowania systemów elektronicznych do 
ustalenia, czy konsument posiada już 
rachunek płatniczy, dostawcy usług 
płatniczych powinni akceptować 
oświadczenie złożone przez konsumentów 
jako wiarygodny sposób potwierdzenia, że 
nie posiadają oni jeszcze rachunku 
płatniczego. Po stwierdzeniu potrzeby 
założenia rachunku płatniczego przez 
klienta dostawca usług płatniczych 
powinien zaoferować mu otwarcie 
podstawowego rachunku płatniczego.

Or. de

Poprawka 197
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Aby móc skorzystać z prawa dostępu 
do podstawowego rachunku płatniczego, 
konsumenci nie powinni posiadać 
rachunku płatniczego na terytorium tego 
samego państwa. W przypadku braku 
możliwości zastosowania systemów 
elektronicznych do ustalenia, czy 
konsument posiada już rachunek płatniczy, 
dostawcy usług płatniczych powinni 
akceptować oświadczenie złożone przez 
konsumentów jako wiarygodny sposób 
potwierdzenia, że nie posiadają oni jeszcze 
rachunku płatniczego.

(29) Aby móc skorzystać z prawa dostępu 
do podstawowego rachunku płatniczego, 
konsumenci nie powinni posiadać 
rachunku płatniczego w UE. W przypadku 
braku możliwości zastosowania systemów 
elektronicznych do ustalenia, czy 
konsument posiada już rachunek płatniczy, 
dostawcy usług płatniczych powinni 
akceptować oświadczenie złożone przez 
konsumentów jako wiarygodny sposób 
potwierdzenia, że nie posiadają oni jeszcze 
rachunku płatniczego.

Or. de

Poprawka 198
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Aby móc skorzystać z prawa dostępu 
do podstawowego rachunku płatniczego,
konsumenci nie powinni posiadać 
rachunku płatniczego na terytorium tego 
samego państwa. W przypadku braku 
możliwości zastosowania systemów 
elektronicznych do ustalenia, czy 
konsument posiada już rachunek płatniczy, 
dostawcy usług płatniczych powinni 
akceptować oświadczenie złożone przez 
konsumentów jako wiarygodny sposób 
potwierdzenia, że nie posiadają oni jeszcze 
rachunku płatniczego.

(29) Aby móc skorzystać z prawa dostępu 
do podstawowego rachunku płatniczego, 
konsumenci nie powinni posiadać 
rachunku płatniczego na terytorium tego 
samego państwa. W przypadku braku 
możliwości zastosowania systemów 
elektronicznych do ustalenia, czy 
konsument posiada już rachunek płatniczy, 
dostawcy usług płatniczych powinni 
akceptować formalne oświadczenie 
złożone przez konsumentów jako 
wiarygodny sposób potwierdzenia, że nie 
posiadają oni jeszcze rachunku 
płatniczego.

Or. en
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Poprawka 199
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Konsumenci powinni mieć 
zagwarantowany dostęp do szeregu 
podstawowych usług płatniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie określają minimalną liczbę 
operacji, tak aby uwzględnić zarówno 
potrzeby konsumentów, jak i praktyki 
handlowe stosowane w danym państwie 
członkowskim. W przypadku usług spoza 
tego zbioru podstawowych usług 
płatniczych banki mogą pobierać swoje 
standardowe opłaty. Usługi powiązane z 
podstawowymi rachunkami płatniczymi 
powinny obejmować możliwość wpłacania 
środków pieniężnych na rachunek i ich 
wypłacania z rachunku. Konsumenci 
powinni mieć możliwość wykonywania 
podstawowych transakcji płatniczych,
takich jak otrzymywanie dochodów lub 
świadczeń, płacenie rachunków lub 
podatków oraz nabywanie towarów i usług, 
w tym za pośrednictwem polecenia 
zapłaty, polecenia przelewu oraz za 
pomocą karty płatniczej. Usługi takie 
powinny umożliwiać zakup towarów i 
usług w internecie oraz dawać 
konsumentom możliwość inicjowania 
zleceń płatniczych za pośrednictwem 
narzędzi bankowości internetowej 
zapewnianych przez dostawcę usług 
płatniczych, jeżeli są one dostępne. 
Podstawowy rachunek płatniczy nie 
powinien być jednak ograniczony do 
zastosowań internetowych, ponieważ 
stwarzałoby to przeszkodę dla 
konsumentów nieposiadających dostępu do 
internetu. W przypadku podstawowego 
rachunku płatniczego konsumenci nie 
powinni mieć dostępu do kredytu w 
rachunku bieżącym. Państwa członkowskie 

(30) Konsumenci powinni mieć 
zagwarantowany dostęp do szeregu 
podstawowych usług płatniczych. W 
przypadku usług spoza tego zbioru 
podstawowych usług płatniczych banki 
mogą pobierać swoje standardowe opłaty. 
Usługi powiązane z podstawowymi 
rachunkami płatniczymi powinny 
obejmować możliwość wpłacania środków 
pieniężnych na rachunek i ich wypłacania z 
rachunku. Konsumenci powinni mieć 
możliwość wykonywania podstawowych 
transakcji płatniczych, takich jak 
otrzymywanie dochodów lub świadczeń, 
płacenie rachunków lub podatków oraz 
nabywanie towarów i usług, w tym za 
pośrednictwem polecenia zapłaty, 
polecenia przelewu oraz za pomocą karty 
płatniczej. Usługi takie powinny 
umożliwiać zakup towarów i usług w 
internecie oraz dawać konsumentom 
możliwość inicjowania zleceń płatniczych 
za pośrednictwem narzędzi bankowości 
internetowej zapewnianych przez dostawcę 
usług płatniczych, jeżeli są one dostępne. 
Podstawowy rachunek płatniczy nie 
powinien być jednak ograniczony do 
zastosowań internetowych, ponieważ 
stwarzałoby to przeszkodę dla 
konsumentów nieposiadających dostępu do 
internetu. W przypadku podstawowego
rachunku płatniczego konsumenci nie 
powinni mieć dostępu do kredytu w 
rachunku bieżącym. Państwa członkowskie 
mogą jednak zezwolić dostawcom usług 
płatniczych na oferowanie środków 
buforowych dla bardzo małych kwot w 
odniesieniu do podstawowych rachunków 
płatniczych. Dopóki konsument używa 
podstawowego rachunku płatniczego do 
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mogą jednak zezwolić dostawcom usług 
płatniczych na oferowanie środków 
buforowych dla bardzo małych kwot w 
odniesieniu do podstawowych rachunków 
płatniczych.

celów prywatnych, nie powinny istnieć 
ograniczenia liczby operacji, które będą
oferowane konsumentowi na podstawie 
szczegółowych zasad dotyczących 
ustalania cen dla takiego rachunku.

Or. en

Poprawka 200
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Konsumenci powinni mieć 
zagwarantowany dostęp do szeregu 
podstawowych usług płatniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie określają minimalną liczbę 
operacji, tak aby uwzględnić zarówno 
potrzeby konsumentów, jak i praktyki 
handlowe stosowane w danym państwie 
członkowskim. W przypadku usług spoza 
tego zbioru podstawowych usług 
płatniczych banki mogą pobierać swoje 
standardowe opłaty. Usługi powiązane z 
podstawowymi rachunkami płatniczymi 
powinny obejmować możliwość wpłacania
środków pieniężnych na rachunek i ich 
wypłacania z rachunku. Konsumenci 
powinni mieć możliwość wykonywania 
podstawowych transakcji płatniczych, 
takich jak otrzymywanie dochodów lub 
świadczeń, płacenie rachunków lub 
podatków oraz nabywanie towarów i usług, 
w tym za pośrednictwem polecenia 
zapłaty, polecenia przelewu oraz za 
pomocą karty płatniczej. Usługi takie 
powinny umożliwiać zakup towarów i 
usług w internecie oraz dawać 
konsumentom możliwość inicjowania 
zleceń płatniczych za pośrednictwem 
narzędzi bankowości internetowej 
zapewnianych przez dostawcę usług 

(30) Konsumenci powinni mieć 
zagwarantowany dostęp do szeregu 
podstawowych usług płatniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie określają minimalną liczbę 
operacji, tak aby uwzględnić zarówno 
potrzeby konsumentów, jak i praktyki 
handlowe stosowane w danym państwie 
członkowskim. W przypadku usług spoza 
tego zbioru podstawowych usług 
płatniczych banki mogą pobierać swoje 
standardowe opłaty. Usługi powiązane z 
podstawowymi rachunkami płatniczymi 
powinny obejmować możliwość 
umieszczania środków pieniężnych na 
rachunku i ich wypłacania z rachunku
różnymi dostępnymi kanałami. 
Konsumenci powinni mieć możliwość 
wykonywania podstawowych transakcji 
płatniczych, takich jak otrzymywanie 
dochodów lub świadczeń, płacenie 
rachunków lub podatków oraz nabywanie 
towarów i usług, w tym za pośrednictwem
polecenia zapłaty, polecenia przelewu, w 
tym zleceń stałych, oraz za pomocą 
indywidualnych instrumentów płatniczych 
(np. karty płatniczej lub 
oprogramowania). Usługi takie powinny 
umożliwiać zakup towarów i usług w 
internecie oraz dawać konsumentom 
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płatniczych, jeżeli są one dostępne. 
Podstawowy rachunek płatniczy nie 
powinien być jednak ograniczony do 
zastosowań internetowych, ponieważ 
stwarzałoby to przeszkodę dla 
konsumentów nieposiadających dostępu do 
internetu. W przypadku podstawowego 
rachunku płatniczego konsumenci nie 
powinni mieć dostępu do kredytu w 
rachunku bieżącym. Państwa członkowskie 
mogą jednak zezwolić dostawcom usług 
płatniczych na oferowanie środków 
buforowych dla bardzo małych kwot w 
odniesieniu do podstawowych rachunków 
płatniczych.

możliwość inicjowania zleceń płatniczych 
za pośrednictwem narzędzi bankowości 
internetowej zapewnianych przez dostawcę 
usług płatniczych, jeżeli są one dostępne. 
Podstawowy rachunek płatniczy nie 
powinien być jednak ograniczony do 
zastosowań internetowych, ponieważ 
stwarzałoby to przeszkodę dla 
konsumentów nieposiadających dostępu do 
internetu. W przypadku podstawowego 
rachunku płatniczego konsumenci nie 
powinni mieć dostępu do kredytu w 
rachunku bieżącym. Państwa członkowskie 
mogą jednak zezwolić dostawcom usług 
płatniczych na oferowanie środków 
buforowych dla bardzo małych kwot w 
odniesieniu do podstawowych rachunków 
płatniczych, w przypadku gdy opłaty 
pobierane przez dostawcę w związku z 
tymi kwotami podawane są do wiadomości 
konsumenta osobno i są przynajmniej tak 
samo korzystne, jak opłaty za kredyt w 
rachunku bieżącym u danego dostawcy.

Or. en

Poprawka 201
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Aby zapewnić dostęp do 
podstawowych rachunków płatniczych dla 
możliwie najszerszego grona 
konsumentów, rachunki te powinny być 
oferowane nieodpłatnie lub za adekwatną 
opłatą. Ponadto wszelkie dodatkowe opłaty 
pobierane od konsumenta z tytułu 
niewypełnienia przez niego warunków 
określonych w umowie również powinny 
być adekwatne. Państwa członkowskie 
powinny ustalić, jakie opłaty są adekwatne, 
zgodnie ze specyfiką krajową. Aby 

(31) Aby zapewnić dostęp do 
podstawowych rachunków płatniczych dla 
możliwie najszerszego grona 
konsumentów, rachunki te powinny być 
oferowane nieodpłatnie lub za adekwatną 
opłatą. Ponadto wszelkie dodatkowe opłaty 
pobierane od konsumenta z tytułu 
niewypełnienia przez niego warunków 
określonych w umowie również powinny 
być adekwatne i nie wyższe niż opłaty 
wynikające z regularnej polityki cenowej 
dostawcy. Od dostawców usług 
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zapewnić spójność i efektywność 
wdrażania zasady adekwatnej opłaty, 
należy powierzyć EUNB zadanie 
opracowania wytycznych dotyczących 
ogólnych kryteriów określonych w 
niniejszej dyrektywie.

płatniczych powinno się wymagać 
zapewnienia tego, aby spośród wszystkich 
oferowanych przez nich produktów 
podstawowy rachunek płatniczy był 
zawsze najbardziej przystępnym cenowo 
rachunkiem umożliwiającym 
przeprowadzenie podstawowych transakcji 
płatniczych. Powinien istnieć adekwatny 
górny limit sumy opłat nakładanych w 
przeciągu roku przez dostawcę usług 
płatniczych na konsumenta z tytułu 
prowadzenia podstawowego rachunku 
płatniczego. Państwa członkowskie 
powinny ustalić, jakie opłaty są adekwatne, 
oraz ustalić adekwatny górny limit sumy 
opłat nakładanych w przeciągu roku, 
zgodnie ze specyfiką krajową, między 
innymi odnosząc się do średnich 
dochodów osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym. Aby 
zapewnić spójność i efektywność 
wdrażania zasady adekwatnej opłaty, 
należy powierzyć EUNB zadanie 
opracowania wytycznych dotyczących 
ogólnych kryteriów określonych w 
niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 202
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Dostawca usług płatniczych powinien 
odmówić otwarcia rachunku lub powinien 
rozwiązać umowę podstawowego rachunku 
płatniczego wyłącznie w szczególnych 
okolicznościach, takich jak niezgodność z 
prawodawstwem w zakresie prania 
pieniędzy i finansowania terroryzmu czy 
zapobiegania przestępstwom i prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie. Nawet w 

(32) Dostawca usług płatniczych powinien 
odmówić otwarcia rachunku lub powinien 
rozwiązać umowę podstawowego rachunku 
płatniczego wyłącznie w szczególnych 
okolicznościach, na przykład w razie 
niezgodności z prawodawstwem w 
zakresie prania pieniędzy i finansowania 
terroryzmu czy zapobiegania 
przestępstwom i prowadzenia dochodzeń w 
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wymienionych przypadkach odmowę 
można uznać za uzasadnioną jedynie 
wówczas, gdy konsument nie przestrzega 
przepisów wspomnianego prawodawstwa, 
a nie z powodu zbyt uciążliwej lub 
kosztownej procedury sprawdzania 
zgodności z prawodawstwem.

ich sprawie lub jeżeli konsumentowi nie 
odmówiono wcześniej dostępu do 
rachunku płatniczego. Nawet w 
wymienionych przypadkach odmowę 
można uznać za uzasadnioną jedynie 
wówczas, gdy konsument nie przestrzega 
przepisów wspomnianego prawodawstwa, 
a nie z powodu zbyt uciążliwej lub 
kosztownej procedury sprawdzania 
zgodności z prawodawstwem.

Or. en

Poprawka 203
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Państwa członkowskie oraz dostawcy 
usług płatniczych powinni dostarczać 
konsumentom przejrzystych i 
zrozumiałych informacji na temat prawa
do posiadania podstawowego rachunku 
płatniczego. Informacje te powinny 
obejmować główne właściwości i warunki 
korzystania z rachunku, a także kroki, jakie 
konsumenci powinni podjąć, aby 
skorzystać z przysługującego im prawa do 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego. Konsumenci powinni zostać w 
szczególności poinformowani o tym, że 
wykupienie dodatkowych usług nie jest 
wymagane w celu uzyskania dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego.

(33) Państwa członkowskie powinny 
dostarczać przejrzystych i zrozumiałych 
informacji na temat dostępności 
podstawowego rachunku płatniczego. 
Informacje te powinny obejmować główne 
właściwości i warunki korzystania z 
rachunku, a także kroki, jakie konsumenci 
powinni podjąć, aby skorzystać z 
przysługującego im prawa do otwarcia 
podstawowego rachunku płatniczego. 
Konsumenci powinni zostać w 
szczególności poinformowani o tym, że 
wykupienie dodatkowych usług nie jest 
wymagane w celu uzyskania dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego.

Or. en

Poprawka 204
Olle Ludvigsson
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) W stosownych przypadkach, w 
szczególności w odniesieniu do osób 
nieposiadających stałego adresu 
zamieszkania, państwa członkowskie 
powinny wprowadzić niedyskryminacyjne 
i elastyczne mechanizmy służące 
wspieraniu konsumentów w spełnianiu 
przez nich wymogu należytej staranności
w odniesieniu do podstawowych 
rachunków płatniczych, przy jednoczesnej 
zgodności z prawodawstwem w zakresie 
prania pieniędzy i finansowania 
terroryzmu.

Or. en

Poprawka 205
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34b) Aby klienci posiadający podstawowe 
rachunki płatnicze byli obsługiwani we 
właściwy sposób, państwa członkowskie 
powinny dopilnować, aby właściwi 
pracownicy dostawców usług płatniczych 
oferujący takie rachunki byli odpowiednio 
przeszkoleni, dysponowali wystarczającą 
ilością czasu i – w stosownych 
przypadkach – mieli rozsądnie 
dostosowane cele sprzedażowe.

Or. en

Poprawka 206
Werner Langen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Aby osiągnąć cele określone w 
niniejszej dyrektywie należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do określenia na szczeblu UE 
ujednoliconej terminologii w zakresie 
usług płatniczych, wspólnej dla szeregu 
państw członkowskich, wraz z definicjami 
tych terminów.

skreślony

Or. de

Poprawka 207
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Aby osiągnąć cele określone w 
niniejszej dyrektywie należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do określenia na szczeblu UE 
ujednoliconej terminologii w zakresie 
usług płatniczych, wspólnej dla szeregu 
państw członkowskich, wraz z definicjami 
tych terminów.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę powiązane koszty administracyjne, nie ma jasności co do tego, że proces 
ujednolicenia terminologii przyniesie realne korzyści.
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Poprawka 208
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Aby osiągnąć cele określone w 
niniejszej dyrektywie należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do określenia na szczeblu UE 
ujednoliconej terminologii w zakresie 
usług płatniczych, wspólnej dla szeregu 
państw członkowskich, wraz z definicjami 
tych terminów.

(36) Aby osiągnąć cele określone w 
niniejszej dyrektywie należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do określenia unijnego 
ujednoliconego wykazu definicji w 
zakresie usług płatniczych, wspólnego dla 
szeregu państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 209
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonania niniejszej 
dyrektywy należy przekazać Komisji 
uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te 
odnoszą się do określenia formatu 
dokumentu zawierającego informacje na 
temat opłat, jego wspólnego symbolu oraz 
kolejności przedstawiania ujętych w nim 
usług, jak również formatu zestawienia 
opłat, jego wspólnego symbolu oraz 
kolejności przedstawiania ujętych w nim 
usług. Uprawnienia te powinny być 
stosowane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 

skreślony
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członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę powiązane koszty administracyjne, nie ma jasności co do tego, że proces 
ujednolicenia terminologii przyniesie realne korzyści.

Poprawka 210
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) W ciągu trzech lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy, a następnie co dwa 
lata pastwa członkowskie powinny 
sporządzać wiarygodne roczne statystyki 
dotyczące funkcjonowania środków 
wprowadzonych na mocy niniejszej 
dyrektywy. W tym celu powinny one 
korzystać z wszelkich odpowiednich źródeł 
informacji i przekazywać zgromadzone 
informacje Komisji.

(38) W ciągu dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy, a następnie co dwa 
lata państwa członkowskie powinny 
sporządzać wiarygodne roczne statystyki 
dotyczące funkcjonowania środków 
wprowadzonych na mocy niniejszej 
dyrektywy W tym celu powinny one 
korzystać z wszelkich odpowiednich źródeł 
informacji i przekazywać zgromadzone 
informacje Komisji.

Or. en

Poprawka 211
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Przegląd niniejszej dyrektywy należy 
przeprowadzić pięć lat po jej wejściu w 
życie w celu uwzględnienia zmian 
rynkowych, takich jak pojawienie się 
nowych rodzajów rachunków płatniczych i 

(39) Przegląd niniejszej dyrektywy należy 
przeprowadzić pięć lat po jej wejściu w 
życie w celu uwzględnienia zmian 
rynkowych, takich jak pojawienie się 
nowych rodzajów rachunków płatniczych i 
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usług płatniczych, jak również zmian w 
innych obszarach prawa unijnego oraz 
doświadczeń państw członkowskich. W 
ramach przeglądu należy ocenić, czy 
wprowadzone środki zwiększyły wiedzę 
konsumentów na temat opłat za 
prowadzenie rachunku płatniczego i 
porównywalność rachunków płatniczych 
oraz czy ułatwiły one przenoszenie 
rachunków. Podczas przeglądu należy 
również określić liczbę otwartych 
podstawowych rachunków płatniczych, w 
tym przez konsumentów nieposiadających 
wcześniej rachunku. Ponadto należy 
ocenić zasadność utrzymania 
wydłużonych terminów dla dostawców 
usług płatniczych na dokonanie 
transgranicznego przeniesienia rachunku.
W ramach przeglądu należy także ocenić, 
czy przepisy dotyczące informacji, których 
muszą dostarczać dostawcy usług 
płatniczych przy oferowaniu produktów w 
pakietach, są wystarczające, czy też 
konieczne jest wprowadzenie dodatkowych 
środków. Komisja powinna przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie, dołączając do niego, w 
stosownych przypadkach, wnioski 
ustawodawcze.

usług płatniczych, jak również zmian w 
innych obszarach prawa unijnego oraz 
doświadczeń państw członkowskich. W 
ramach przeglądu należy ocenić, czy 
wprowadzone środki zwiększyły wiedzę 
konsumentów na temat opłat za 
prowadzenie rachunku płatniczego i 
porównywalność rachunków płatniczych 
oraz czy ułatwiły one przenoszenie 
rachunków. Podczas przeglądu należy 
również określić liczbę otwartych 
podstawowych rachunków płatniczych, w 
tym przez konsumentów nieposiadających 
wcześniej rachunku. W ramach przeglądu 
należy także ocenić, czy przepisy 
dotyczące informacji, których muszą 
dostarczać dostawcy usług płatniczych 
przy oferowaniu produktów w pakietach, 
są wystarczające, czy też konieczne jest 
wprowadzenie dodatkowych środków.
Należy również przeprowadzić badanie w 
celu ustalenia, czy istnieje 
zapotrzebowanie na transgraniczne usługi 
przeniesienia rachunku lub czy obecny 
stan rzeczy odpowiada potrzebom 
konsumentów. Komisja powinna 
przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie, dołączając do niego, 
w stosownych przypadkach, wnioski 
ustawodawcze.

Or. en

Poprawka 212
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Przegląd niniejszej dyrektywy należy 
przeprowadzić pięć lat po jej wejściu w 
życie w celu uwzględnienia zmian 
rynkowych, takich jak pojawienie się 
nowych rodzajów rachunków płatniczych i 

(39) Przegląd niniejszej dyrektywy należy 
przeprowadzić trzy lata po jej wejściu w 
życie w celu uwzględnienia zmian 
rynkowych, takich jak pojawienie się 
nowych rodzajów rachunków płatniczych i 
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usług płatniczych, jak również zmian w 
innych obszarach prawa unijnego oraz 
doświadczeń państw członkowskich. W 
ramach przeglądu należy ocenić, czy 
wprowadzone środki zwiększyły wiedzę 
konsumentów na temat opłat za 
prowadzenie rachunku płatniczego i 
porównywalność rachunków płatniczych 
oraz czy ułatwiły one przenoszenie 
rachunków. Podczas przeglądu należy 
również określić liczbę otwartych 
podstawowych rachunków płatniczych, w 
tym przez konsumentów nieposiadających 
wcześniej rachunku. Ponadto należy ocenić 
zasadność utrzymania wydłużonych 
terminów dla dostawców usług płatniczych 
na dokonanie transgranicznego 
przeniesienia rachunku. W ramach 
przeglądu należy także ocenić, czy 
przepisy dotyczące informacji, których 
muszą dostarczać dostawcy usług 
płatniczych przy oferowaniu produktów w 
pakietach, są wystarczające, czy też 
konieczne jest wprowadzenie dodatkowych 
środków. Komisja powinna przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie, dołączając do niego, w 
stosownych przypadkach, wnioski 
ustawodawcze.

usług płatniczych, jak również zmian w 
innych obszarach prawa unijnego oraz 
doświadczeń państw członkowskich. W 
ramach przeglądu należy ocenić, czy 
wprowadzone środki zwiększyły wiedzę 
konsumentów na temat opłat za 
prowadzenie rachunku płatniczego i 
porównywalność rachunków płatniczych 
oraz czy ułatwiły one przenoszenie 
rachunków. Podczas przeglądu należy 
również określić liczbę otwartych 
podstawowych rachunków płatniczych, w 
tym przez konsumentów nieposiadających 
wcześniej rachunku. Ponadto należy ocenić 
zasadność utrzymania wydłużonych 
terminów dla dostawców usług płatniczych 
na dokonanie transgranicznego 
przeniesienia rachunku. W ramach 
przeglądu należy także ocenić, czy 
przepisy dotyczące informacji, których 
muszą dostarczać dostawcy usług 
płatniczych przy oferowaniu produktów w 
pakietach, są wystarczające, czy też 
konieczne jest wprowadzenie dodatkowych 
środków. Komisja powinna przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie, dołączając do niego, w 
stosownych przypadkach, wnioski 
ustawodawcze.

Or. en

Poprawka 213
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Przegląd niniejszej dyrektywy należy 
przeprowadzić pięć lat po jej wejściu w 
życie w celu uwzględnienia zmian 
rynkowych, takich jak pojawienie się 
nowych rodzajów rachunków płatniczych i 
usług płatniczych, jak również zmian w 

(39) Przegląd niniejszej dyrektywy należy 
przeprowadzić pięć lat po jej wejściu w 
życie w celu uwzględnienia zmian 
rynkowych, takich jak pojawienie się 
nowych rodzajów rachunków płatniczych i 
usług płatniczych, jak również zmian w 
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innych obszarach prawa unijnego oraz 
doświadczeń państw członkowskich. W 
ramach przeglądu należy ocenić, czy 
wprowadzone środki zwiększyły wiedzę 
konsumentów na temat opłat za 
prowadzenie rachunku płatniczego i 
porównywalność rachunków płatniczych 
oraz czy ułatwiły one przenoszenie 
rachunków. Podczas przeglądu należy 
również określić liczbę otwartych 
podstawowych rachunków płatniczych, w 
tym przez konsumentów nieposiadających 
wcześniej rachunku. Ponadto należy ocenić 
zasadność utrzymania wydłużonych 
terminów dla dostawców usług płatniczych 
na dokonanie transgranicznego 
przeniesienia rachunku. W ramach 
przeglądu należy także ocenić, czy 
przepisy dotyczące informacji, których 
muszą dostarczać dostawcy usług 
płatniczych przy oferowaniu produktów w 
pakietach, są wystarczające, czy też 
konieczne jest wprowadzenie dodatkowych 
środków. Komisja powinna przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie, dołączając do niego, w 
stosownych przypadkach, wnioski 
ustawodawcze.

innych obszarach prawa unijnego oraz 
doświadczeń państw członkowskich. W 
ramach przeglądu należy ocenić, czy 
wprowadzone środki zwiększyły wiedzę 
konsumentów na temat opłat za 
prowadzenie rachunku płatniczego i 
porównywalność rachunków płatniczych 
oraz czy ułatwiły one przenoszenie 
rachunków. Podczas przeglądu należy 
również określić liczbę otwartych 
podstawowych rachunków płatniczych, w 
tym przez konsumentów nieposiadających 
wcześniej rachunku, okres posiadania 
takiego rachunku, liczbę odpowiedzi 
odmownych na wniosek o otwarcie 
podstawowego rachunku płatniczego i 
rozwiązań umów o prowadzenie takiego 
rachunku wraz z uzasadnieniami, jak 
również wysokość kosztów z tym 
związanych. Ponadto należy ocenić 
zasadność utrzymania wydłużonych 
terminów dla dostawców usług płatniczych 
na dokonanie transgranicznego 
przeniesienia rachunku. W ramach 
przeglądu należy także ocenić, czy 
przepisy dotyczące informacji, których 
muszą dostarczać dostawcy usług 
płatniczych przy oferowaniu produktów w 
pakietach, są wystarczające, czy też 
konieczne jest wprowadzenie dodatkowych 
środków. Komisja powinna przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie, dołączając do niego, w 
stosownych przypadkach, wnioski 
ustawodawcze.

Or. fr

Poprawka 214
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Przegląd niniejszej dyrektywy należy 
przeprowadzić pięć lat po jej wejściu w 
życie w celu uwzględnienia zmian 
rynkowych, takich jak pojawienie się 
nowych rodzajów rachunków płatniczych i 
usług płatniczych, jak również zmian w 
innych obszarach prawa unijnego oraz 
doświadczeń państw członkowskich. W 
ramach przeglądu należy ocenić, czy 
wprowadzone środki zwiększyły wiedzę 
konsumentów na temat opłat za 
prowadzenie rachunku płatniczego i 
porównywalność rachunków płatniczych 
oraz czy ułatwiły one przenoszenie 
rachunków. Podczas przeglądu należy 
również określić liczbę otwartych 
podstawowych rachunków płatniczych, w 
tym przez konsumentów nieposiadających 
wcześniej rachunku. Ponadto należy 
ocenić zasadność utrzymania 
wydłużonych terminów dla dostawców 
usług płatniczych na dokonanie 
transgranicznego przeniesienia rachunku.
W ramach przeglądu należy także ocenić, 
czy przepisy dotyczące informacji, których 
muszą dostarczać dostawcy usług 
płatniczych przy oferowaniu produktów w 
pakietach, są wystarczające, czy też 
konieczne jest wprowadzenie dodatkowych 
środków. Komisja powinna przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie, dołączając do niego, w 
stosownych przypadkach, wnioski 
ustawodawcze.

(39) Przegląd niniejszej dyrektywy należy 
przeprowadzić pięć lat po jej wejściu w 
życie w celu uwzględnienia zmian 
rynkowych, takich jak pojawienie się 
nowych rodzajów rachunków płatniczych i 
usług płatniczych, jak również zmian w 
innych obszarach prawa unijnego oraz 
doświadczeń państw członkowskich. W 
ramach przeglądu należy ocenić, czy 
wprowadzone środki zwiększyły wiedzę 
konsumentów na temat opłat za 
prowadzenie rachunku płatniczego i 
porównywalność rachunków płatniczych 
oraz czy ułatwiły one przenoszenie 
rachunków. Podczas przeglądu należy 
również określić liczbę otwartych 
podstawowych rachunków płatniczych, w 
tym przez konsumentów nieposiadających 
wcześniej rachunku. W ramach przeglądu 
należy także ocenić, czy przepisy 
dotyczące informacji, których muszą 
dostarczać dostawcy usług płatniczych 
przy oferowaniu produktów w pakietach, 
są wystarczające, czy też konieczne jest 
wprowadzenie dodatkowych środków. 
Komisja powinna przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie, dołączając do niego, w 
stosownych przypadkach, wnioski 
ustawodawcze.

Or. en

Poprawka 215
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) Usługi finansowe są produktami 
złożonymi, dlatego też konsumenci 
powinni otrzymywać porady wysokiej
jakości. Ponadto należy promować
konkurencję w sektorze usług płatniczych, 
aby wspierać innowacje i osiągać 
rozsądne ceny dla konsumentów. 
Porównywarki internetowe dla 
rachunków płatniczych mogą być 
narzędziem pomocnym przy osiąganiu 
celów konkurencji i jakości, jeżeli 
uwzględniają nie tylko wskaźniki 
odzwierciedlające ceny, lecz również te 
informujące o jakości usług. W tym 
kontekście kluczowe jest uwzględnianie w 
zakresie wskaźników porównywarek 
internetowych takich wskaźników jak sieć 
oddziałów dostawcy usług płatniczych.

Or. en

Poprawka 216
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41b) Ważne jest nie tylko zwiększenie 
świadomości konsumentów na temat 
rodzajów usług i ich kosztów, lecz również 
to, aby wybór banku, z którym prowadzą 
działalność, który często jest tym samym 
bankiem, w którym jako konsumenci 
posiadają rachunek płatniczy, był 
świadomy i oparty na informacjach o 
ogólnej kondycji finansowej banku. 
Będzie to sprzyjać presji konsumentów, 
stanowiącej dla korporacji jeden z 
najsilniejszych bodźców do zmiany, jak 
również presji inwestorów i nadzoru, 
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prowadząc do rywalizacji instytucji 
kredytowych w zakresie pozycji 
instytucjonalnej, kosztów oraz jakości 
usług. W tym celu właściwe jest, aby 
Komisja oceniła możliwości
wprowadzenia ogólnounijnego wskaźnika 
kondycji finansowej dla instytucji 
kredytowych, opartego na ocenie 
nadzorczej między innymi adekwatności 
kapitału, jakości aktywów, zarządzania i 
zarządzania ryzykiem, jak również 
wpływów i płynności, przedstawionego w 
prostej i łatwej do zrozumienia formie, 
takiej jak system sygnalizacji świetlnej, 
mającej na celu udostępnienie 
konsumentom takich informacji jako 
uzupełnienia przejrzystości opłat za 
rachunki płatnicze oraz inne detaliczne 
usługi bankowe;

Or. en

Uzasadnienie

Ułatwienie przeniesienia rachunków płatniczych, biorąc pod uwagę, iż konsumenci zazwyczaj 
prowadzą działalność z bankiem, w którym mają rachunek, nie powinno prowadzić do 
konkurencji banków opartej wyłącznie na kosztach. Ważne jest, aby konsumenci mogli podjąć 
świadomy wybór, opierając się na zestawieniach informacji o finansowej kondycji banku. 
System CAMELS stosowany przez US FDIC oraz Rezerwę Federalną na potrzeby 
sprawowania nadzoru zawiera przykładowe kategorie, które mogą być prezentowane 
konsumentom, np. w formie systemu sygnalizacji świetlnej.

Poprawka 217
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy 
dotyczące przejrzystości i 
porównywalności opłat pobieranych od 
konsumentów w odniesieniu do rachunków 
płatniczych posiadanych przez nich na 
terytorium Unii Europejskiej i 

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy 
dotyczące przejrzystości i 
porównywalności opłat pobieranych od 
konsumentów w odniesieniu do rachunków 
płatniczych posiadanych przez nich na 
terytorium Unii Europejskiej i 
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prowadzonych przez dostawców usług 
płatniczych zlokalizowanych w Unii, jak 
również przepisy dotyczące przenoszenia 
rachunków płatniczych w obrębie Unii.

prowadzonych przez dostawców usług 
płatniczych zlokalizowanych w Unii, jak 
również przepisy dotyczące przenoszenia 
rachunków płatniczych w obrębie państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Transgraniczna usługa przeniesienia rachunku wiązałaby się z dużymi kosztami i ryzykiem, a 
przyniosłaby niewielkie oczywiste korzyści, biorąc pod uwagę niewielkie zapotrzebowanie na 
tego typu usługę transgraniczną. Transakcje transgraniczne ułatwi wdrożenie rozporządzenia 
(UE) nr 260/2012.

Poprawka 218
Werner Langen, Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy 
dotyczące przejrzystości i 
porównywalności opłat pobieranych od 
konsumentów w odniesieniu do rachunków 
płatniczych posiadanych przez nich na 
terytorium Unii Europejskiej i 
prowadzonych przez dostawców usług 
płatniczych zlokalizowanych w Unii, jak 
również przepisy dotyczące przenoszenia 
rachunków płatniczych w obrębie Unii.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy 
dotyczące przejrzystości i 
porównywalności opłat pobieranych od 
konsumentów w odniesieniu do rachunków 
płatniczych posiadanych przez nich na 
terytorium Unii Europejskiej i 
prowadzonych przez dostawców usług 
płatniczych zlokalizowanych w Unii, jak 
również przepisy dotyczące przenoszenia 
rachunków płatniczych w obrębie państwa 
członkowskiego.

Or. de

Poprawka 219
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy 
dotyczące przejrzystości i 
porównywalności opłat pobieranych od 
konsumentów w odniesieniu do rachunków 
płatniczych posiadanych przez nich na 
terytorium Unii Europejskiej i 
prowadzonych przez dostawców usług 
płatniczych zlokalizowanych w Unii, jak 
również przepisy dotyczące przenoszenia 
rachunków płatniczych w obrębie Unii.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy 
dotyczące przejrzystości i 
porównywalności opłat pobieranych od 
konsumentów w odniesieniu do rachunków 
płatniczych posiadanych przez nich na 
terytorium Unii Europejskiej i 
prowadzonych przez dostawców usług 
płatniczych zlokalizowanych w Unii, jak 
również przepisy dotyczące przenoszenia 
rachunków płatniczych w obrębie państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 220
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy 
dotyczące przejrzystości i 
porównywalności opłat pobieranych od 
konsumentów w odniesieniu do rachunków 
płatniczych posiadanych przez nich na 
terytorium Unii Europejskiej i 
prowadzonych przez dostawców usług 
płatniczych zlokalizowanych w Unii, jak 
również przepisy dotyczące przenoszenia 
rachunków płatniczych w obrębie Unii.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy 
dotyczące przejrzystości i 
porównywalności opłat pobieranych od 
konsumentów w odniesieniu do rachunków 
płatniczych posiadanych przez nich na 
terytorium Unii Europejskiej i 
prowadzonych przez dostawców usług 
płatniczych zlokalizowanych w Unii, jak 
również przepisy dotyczące przenoszenia 
rachunków płatniczych w obrębie państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 221
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy 
dotyczące przejrzystości i 
porównywalności opłat pobieranych od 
konsumentów w odniesieniu do rachunków 
płatniczych posiadanych przez nich na 
terytorium Unii Europejskiej i 
prowadzonych przez dostawców usług 
płatniczych zlokalizowanych w Unii, jak 
również przepisy dotyczące przenoszenia 
rachunków płatniczych w obrębie Unii.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy 
dotyczące przejrzystości i 
porównywalności opłat pobieranych od 
konsumentów w odniesieniu do rachunków 
płatniczych posiadanych przez nich na 
terytorium Unii Europejskiej i 
prowadzonych przez dostawców usług 
płatniczych zlokalizowanych w Unii, jak 
również przepisy dotyczące przenoszenia 
rachunków płatniczych w obrębie państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 222
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy 
dotyczące przejrzystości i 
porównywalności opłat pobieranych od 
konsumentów w odniesieniu do rachunków 
płatniczych posiadanych przez nich na 
terytorium Unii Europejskiej i 
prowadzonych przez dostawców usług 
płatniczych zlokalizowanych w Unii, jak 
również przepisy dotyczące przenoszenia 
rachunków płatniczych w obrębie Unii.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy 
dotyczące przejrzystości i 
porównywalności opłat pobieranych od 
konsumentów w odniesieniu do rachunków 
płatniczych posiadanych przez nich na 
terytorium Unii Europejskiej i 
prowadzonych przez dostawców usług 
płatniczych zlokalizowanych w Unii, jak 
również przepisy dotyczące przenoszenia 
rachunków płatniczych w obrębie państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 223
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W niniejszej dyrektywie określa się 
także ramy przepisów i warunków, zgodnie 
z którymi państwa członkowskie 
gwarantują konsumentom prawo do 
otwierania podstawowych rachunków 
płatniczych w Unii oraz do korzystania z 
takich rachunków.

2. W niniejszej dyrektywie określa się 
także ramy przepisów i warunków, zgodnie 
z którymi państwa członkowskie 
gwarantują konsumentom prawo do 
otwierania podstawowych rachunków 
płatniczych w państwie członkowskim oraz 
do korzystania z takich rachunków.

Or. en

Poprawka 224
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Bez uszczerbku dla szczegółowych 
przepisów zamieszczonych w art. 15–19 
podstawowy rachunek płatniczy uznaje się 
na potrzeby niniejszej dyrektywy za 
rachunek płatniczy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że przepisy dotyczące przejrzystości w rozdziale II oraz dotyczące 
przeniesienia w rozdziale III mają zastosowanie również do podstawowych rachunków 
płatniczych. W propozycji Komisji nie jest to absolutnie jasne.

Poprawka 225
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Aby dostosować się do wymogów 
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określonych w niniejszej dyrektywie, 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawca usług płatniczych miał dostęp do 
kompleksowych, funkcjonalnych baz 
danych, za pomocą których może 
zweryfikować adres, tożsamość i zdolność 
kredytową konsumentów w państwie 
członkowskim, w celu wspierania 
zapobiegania oszustwom, monitorowania 
zgodności konsumentów ze 
zobowiązaniami kredytowymi oraz 
zgodności z wymogami obowiązującymi 
ich na mocy dyrektywy 2005/60/WE. 
Warunki takiego dostępu muszą być 
niedyskryminujące. Pola obowiązkowe w 
takich bazach danych obejmują imię i 
nazwisko, adres, datę urodzenia, państwo 
zamieszkania oraz narodowość.
Dostęp do takich baz danych umożliwi 
również państwom członkowskim 
spełnienie wymogów określonych w 
art. 16 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie umów o 
kredyt związanych z nieruchomościami 
mieszkalnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapobiegać praniu brudnych pieniędzy oraz innego rodzaju działalności przestępczej, 
taka baza danych mogłaby pomóc dostawcom usług płatniczych prześwietlać konsumentów w 
celu zagwarantowania, że ubiegają się oni o założenie podstawowego rachunku płatniczego 
zgodnie z prawem. Szczególne znaczenie ma to wówczas, gdy bank nie świadczył wcześniej 
usługi konsumentowi.

Poprawka 226
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „rachunek płatniczy” oznacza rachunek 
prowadzony w imieniu co najmniej 

b) „rachunek płatniczy” oznacza rachunek 
prowadzony w imieniu co najmniej 
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jednego użytkownika usług płatniczych, 
który jest wykorzystywany do 
wykonywania transakcji płatniczych;

jednego użytkownika usług płatniczych, 
który jest wykorzystywany do 
wykonywania transakcji płatniczych. Dla 
celów niniejszej dyrektywy „rachunek 
płatniczy” nie obejmuje:
(i) rachunków stanowiących w pierwszej 
kolejności lokaty lub rachunki
oszczędnościowe,
(ii) kart kredytowych,
(iii) bieżących rachunków hipotecznych
oraz
(iv) cyfrowych portfeli, pieniędzy 
elektronicznych oraz elektronicznych kart 
płatniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres niniejszej dyrektywy powinien być ograniczony do rachunków płatniczych.

Poprawka 227
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) „podstawowy rachunek płatniczy” 
oznacza rachunek bieżący z usługami 
finansowymi ograniczonymi do wpłacania 
gotówki, wypłacania gotówki, transakcji 
polecenia zapłaty, karty debetowej, 
płatności online, poleceń przelewu i 
zleceń stałych;

Or. en

Poprawka 228
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) „usługi powiązane z rachunkiem 
płatniczym” oznaczają wszelkie usługi 
powiązane z rachunkiem płatniczym, w 
tym usługi płatnicze;

Or. en

Uzasadnienie

Europejska Organizacja Konsumentów proponuje stosowanie terminu „usługi powiązane z 
rachunkiem płatniczym” zamiast „usługi płatnicze”, ponieważ proponowany termin jest w 
tym kontekście bardziej precyzyjny. Na przykład: ubezpieczenie karty płatniczej czy kredyt w 
rachunku bieżącym nie są usługami płatniczymi, ale również muszą wchodzić w zakres usług 
powiązanych z rachunkiem płatniczym.

Poprawka 229
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) „usługi powiązane z rachunkiem 
płatniczym” oznaczają wszelkie usługi 
powiązane z rachunkiem płatniczym, w 
tym usługi płatnicze;

Or. en

Poprawka 230
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „dostawca usług płatniczych” oznacza 
dostawcę usług płatniczych zgodnie z 
definicją w art. 4 pkt 9 dyrektywy 
2007/64/WE;

e) „dostawca usług płatniczych” oznacza 
dostawcę usług płatniczych zgodnie z 
definicją w art. 4 pkt 9 dyrektywy 
2007/64/WE; z zakresu niniejszej 
dyrektywy wyłączeni są dostawcy usług 
płatniczych działający wyłącznie jako 
dostawcy rachunków służących do 
internetowych płatności elektronicznych;

Or. en

Poprawka 231
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „przekazujący dostawca usług 
płatniczych” oznacza dostawcę usług 
płatniczych, który przekazuje informacje 
na temat wszystkich lub niektórych 
regularnych płatności;

g) „przekazujący dostawca usług 
płatniczych” oznacza obecnego dostawcę 
usług płatniczych konsumenta, który
przekazuje otrzymującemu dostawcy usług 
płatniczych informacje na temat 
wszystkich lub niektórych regularnych 
płatności;

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli dostawca usług płatniczych jest zmieniany kilkukrotnie, poprzedni dostawca usług 
należący do łańcucha nie powinien być odpowiedzialny za nowy przekaz, ponieważ 
odpowiedzialność za płatności została już przekazana obecnemu dostawcy usług płatniczych.

Poprawka 232
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera h
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „otrzymujący dostawca usług 
płatniczych” oznacza dostawcę usług 
płatniczych, który otrzymuje informacje na 
temat wszystkich lub niektórych 
regularnych płatności;

h) „otrzymujący dostawca usług 
płatniczych” oznacza nowego dostawcę 
usług płatniczych, z którym konsument 
zawiera umowę, u którego zakłada nowy 
rachunek płatniczy i który otrzymuje od 
przekazującego dostawcy usług 
płatniczych informacje na temat 
wszystkich lub niektórych regularnych 
płatności;

Or. en

Poprawka 233
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „opłaty” oznaczają ewentualne opłaty 
należne dostawcy usług płatniczych od 
konsumenta za świadczenie usług 
płatniczych lub za transakcje dokonywane 
na rachunku płatniczym;

k) „opłaty” oznaczają wszelkie opłaty, 
wydatki i koszty z tytułu usług 
powiązanych z rachunkiem płatniczym, w 
tym ewentualne kary lub odsetki od kart 
kredytowych lub kredytu w rachunku 
bieżącym należne dostawcy usług 
płatniczych od konsumenta;

Or. en

Uzasadnienie

Grupa Użytkowników Usług Finansowych / Europejska Organizacja Konsumentów. 
Przejrzystość i porównywalność opłat musi odnosić się do wszystkich opłat, wydatków i 
kosztów powiązanych z rachunkiem płatniczym, w tym kar, kredytu w rachunku bieżącym i 
odsetek od kart kredytowych.

Poprawka 234
Olle Ludvigsson
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „opłaty” oznaczają ewentualne opłaty 
należne dostawcy usług płatniczych od 
konsumenta za świadczenie usług 
płatniczych lub za transakcje dokonywane 
na rachunku płatniczym;

k) „opłaty” oznaczają wszelkie ewentualne 
opłaty i kary należne dostawcy usług 
płatniczych od konsumenta za świadczenie 
usług płatniczych i innych usług 
powiązanych z rachunkiem płatniczym 
oraz w związku z nimi;

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że termin „opłaty” obejmuje całość kosztów, z którymi ma do 
czynienia konsument w związku z rachunkiem płatniczym.

Poprawka 235
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „opłaty” oznaczają ewentualne opłaty
należne dostawcy usług płatniczych od 
konsumenta za świadczenie usług 
płatniczych lub za transakcje dokonywane 
na rachunku płatniczym;

k) „opłaty” oznaczają wszelkie ewentualne 
koszty powiązane z rachunkiem 
płatniczym, w tym kredyty w rachunku 
bieżącym, kary oraz odsetki od kart 
kredytowych, należne dostawcy usług 
płatniczych od konsumenta za świadczenie 
usług płatniczych lub za transakcje 
dokonywane na rachunku płatniczym;

Or. en

Poprawka 236
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera m
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) „przeniesienie rachunku” oznacza 
dokonanie na wniosek konsumenta 
przeniesienia od jednego do innego 
dostawcy usług płatniczych informacji na 
temat wykonywanych na rachunku 
płatniczym wszystkich lub niektórych 
stałych zleceń dotyczących poleceń 
przelewu, regularnych poleceń zapłaty oraz 
regularnie przychodzących na rachunek 
poleceń przelewu, któremu może 
towarzyszyć przekazanie dodatniego salda 
z jednego rachunku płatniczego na inny
lub zamknięcie poprzedniego rachunku;

m) „przeniesienie rachunku” oznacza 
dokonanie na wniosek konsumenta 
jednorazowego przeniesienia od 
przekazującego dostawcy usług 
płatniczych do otrzymującego dostawcy 
usług płatniczych informacji na temat 
wykonywanych na rachunku płatniczym 
wszystkich lub niektórych stałych zleceń 
dotyczących poleceń przelewu, 
regularnych poleceń zapłaty oraz 
regularnie przychodzących na poprzedni
rachunek poleceń przelewu, któremu może 
towarzyszyć przekazanie dodatniego salda 
z poprzedniego rachunku płatniczego na 
nowy rachunek płatniczy lub zamknięcie 
poprzedniego rachunku w państwie 
członkowskim;

Or. en

Poprawka 237
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera m

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) „przeniesienie rachunku” oznacza 
dokonanie na wniosek konsumenta 
przeniesienia od jednego do innego 
dostawcy usług płatniczych informacji na 
temat wykonywanych na rachunku 
płatniczym wszystkich lub niektórych 
stałych zleceń dotyczących poleceń 
przelewu, regularnych poleceń zapłaty oraz 
regularnie przychodzących na rachunek 
poleceń przelewu, któremu może 
towarzyszyć przekazanie dodatniego salda 
z jednego rachunku płatniczego na inny lub 
zamknięcie poprzedniego rachunku;

m) „przeniesienie rachunku” oznacza 
dokonanie na wniosek konsumenta 
przeniesienia od jednego do innego 
dostawcy usług płatniczych informacji na 
temat wykonywanych na rachunku 
płatniczym wszystkich lub niektórych 
stałych zleceń dotyczących poleceń 
przelewu, regularnych poleceń zapłaty oraz 
regularnie przychodzących na rachunek 
poleceń przelewu, któremu może 
towarzyszyć przekazanie dodatniego salda 
z jednego rachunku płatniczego na inny lub 
zamknięcie poprzedniego rachunku;
przeniesiony może zostać jedynie 
rachunek z saldem dodatnim lub równym 
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zeru;

Or. en

Poprawka 238
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera m

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) „przeniesienie rachunku” oznacza 
dokonanie na wniosek konsumenta 
przeniesienia od jednego do innego 
dostawcy usług płatniczych informacji na 
temat wykonywanych na rachunku 
płatniczym wszystkich lub niektórych 
stałych zleceń dotyczących poleceń 
przelewu, regularnych poleceń zapłaty oraz 
regularnie przychodzących na rachunek 
poleceń przelewu, któremu może 
towarzyszyć przekazanie dodatniego salda 
z jednego rachunku płatniczego na inny lub 
zamknięcie poprzedniego rachunku;

m) „przeniesienie rachunku” oznacza 
dokonanie na wniosek konsumenta 
przeniesienia od jednego do innego 
dostawcy usług płatniczych na terytorium 
Unii Europejskiej informacji na temat 
wykonywanych na rachunku płatniczym 
wszystkich lub niektórych stałych zleceń 
dotyczących poleceń przelewu, 
regularnych poleceń zapłaty oraz 
regularnie przychodzących na rachunek 
poleceń przelewu, któremu może 
towarzyszyć przekazanie dodatniego salda 
z jednego rachunku płatniczego na inny lub 
zamknięcie poprzedniego rachunku;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie, że przeniesienie powinno być możliwe w całej UE.

Poprawka 239
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera o

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) „polecenie przelewu” oznacza krajową 
lub transgraniczną usługę płatniczą 

o) „polecenie przelewu” oznacza usługę 
płatniczą polegającą na uznaniu rachunku 
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polegającą na uznaniu rachunku 
płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy 
transakcja płatnicza lub seria transakcji 
płatniczych z rachunku płatniczego 
płatnika są dokonywane przez dostawcę 
usług płatniczych prowadzącego rachunek 
płatniczy płatnika, na podstawie dyspozycji 
udzielonych przez płatnika;

płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy 
transakcja płatnicza lub seria transakcji 
płatniczych z rachunku płatniczego 
płatnika są dokonywane przez dostawcę 
usług płatniczych prowadzącego rachunek 
płatniczy płatnika, na podstawie dyspozycji 
udzielonych przez płatnika;

Or. en

Poprawka 240
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera r a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ra) „dzień roboczy” oznacza dzień, w 
którym stosowny dostawca usług 
płatniczych płatnika lub odbiorcy
uczestniczący w wykonaniu transakcji 
płatniczej prowadzi działalność wymaganą 
do wykonania transakcji płatniczej, 
zgodnie z definicją w art. 4 ust. 27 
dyrektywy 2007/64/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy, że banki nie są czynne w weekend, na potrzeby krajowych programów 
przenoszenia rachunków wymóg powinien odnosić się do dni roboczych, a nie dni 
kalendarzowych.

Poprawka 241
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera r a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ra) „dzień roboczy” oznacza dzień, w 
którym stosowny dostawca usług 
płatniczych płatnika lub dostawca usług 
płatniczych odbiorcy uczestniczący w 
wykonaniu transakcji płatniczej prowadzi 
działalność wymaganą do wykonania 
transakcji płatniczej, zgodnie z definicją w 
art. 4 ust. 27 dyrektywy 2007/64/WE;

Or. en

Poprawka 242
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera r a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ra) „dzień roboczy” oznacza dzień, w 
którym stosowny dostawca usług 
płatniczych płatnika lub dostawca usług 
płatniczych odbiorcy uczestniczący w 
wykonaniu transakcji płatniczej prowadzi 
działalność wymaganą do wykonania 
transakcji płatniczej, zgodnie z definicją w 
art. 4 ust. 27 dyrektywy 2007/64/WE;

Or. en

Uzasadnienie

„Dzień roboczy” jest pojęciem stosowanym przy przenoszeniu rachunków płatniczych, 
dlatego też powinien być zdefiniowany.

Poprawka 243
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz najbardziej reprezentatywnych 
usług płatniczych podlegających opłacie 
na szczeblu krajowym oraz ujednolicona 
terminologia

Ujednolicona terminologia związana z 
rachunkami płatniczymi

Or. en

Poprawka 244
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz najbardziej reprezentatywnych 
usług płatniczych podlegających opłacie na 
szczeblu krajowym oraz ujednolicona 
terminologia

Wykaz usług powiązanych z rachunkiem 
płatniczym podlegających opłacie na 
szczeblu krajowym oraz ujednolicona 
terminologia

Or. en

Poprawka 245
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz najbardziej reprezentatywnych 
usług płatniczych podlegających opłacie na 
szczeblu krajowym oraz ujednolicona 
terminologia

Wykaz usług powiązanych z rachunkiem 
płatniczym podlegających opłacie na 
szczeblu krajowym oraz ujednolicona 
terminologia

Or. en
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Poprawka 246
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz najbardziej reprezentatywnych 
usług płatniczych podlegających opłacie
na szczeblu krajowym oraz ujednolicona 
terminologia

Wykaz najbardziej reprezentatywnych 
usług płatniczych na szczeblu krajowym 
oraz ujednolicona terminologia

Or. en

Poprawka 247
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, o 
których mowa w art. 20, tymczasowego 
wykazu co najmniej 20 usług płatniczych
stanowiących co najmniej 80 % 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych podlegających opłacie na 
szczeblu krajowym. Wykaz ten zawiera 
terminy i definicje dotyczące każdej ze 
wskazanych usług.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, o 
których mowa w art. 20, tymczasowego 
kompleksowego wykazu usług 
powiązanych z rachunkiem płatniczym 
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym. Wykaz ten zawiera
ujednolicone terminy i definicje dotyczące 
każdej ze wskazanych usług. Każda usługa 
ma tylko jedną nazwę.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, dla którego państwa członkowskie nie mogłyby katalogować opłat 
powiązanych z każdą usługą płatniczą stosowaną na ich terytorium. Ponadto wykaz powinien 
zawierać wszelkie opłaty, z którymi mają do czynienia konsumenci, nie tylko te ściśle 
związane z realizacją płatności.
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Poprawka 248
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, o 
których mowa w art. 20, tymczasowego 
wykazu co najmniej 20 usług płatniczych 
stanowiących co najmniej 80 % 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych podlegających opłacie na 
szczeblu krajowym. Wykaz ten zawiera 
terminy i definicje dotyczące każdej ze 
wskazanych usług.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, o 
których mowa w art. 20, tymczasowego 
wykazu wszystkich usług powiązanych z 
rachunkiem płatniczym podlegających 
opłacie na szczeblu krajowym. Wykaz ten
zawiera ujednolicone terminy i definicje 
dotyczące każdej ze wskazanych usług. 
Każda usługa ma tylko jedną nazwę.

Or. en

Poprawka 249
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, o 
których mowa w art. 20, tymczasowego 
wykazu co najmniej 20 usług płatniczych 
stanowiących co najmniej 80 % najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych 
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym. Wykaz ten zawiera terminy i 
definicje dotyczące każdej ze wskazanych 
usług.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, o 
których mowa w art. 20, tymczasowego 
wykazu co najmniej 15 usług płatniczych 
stanowiących co najmniej 90 % najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych,
podlegających opłacie lub oferowanych
bezpłatnie na szczeblu krajowym. Wykaz 
ten, aby był jasny i zwięzły, zawiera 
terminy i definicje dotyczące każdej ze 
wskazanych usług.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uzyskania właściwego oglądu struktury opłat dotyczących rachunków płatniczych 



AM\1002483PL.doc 101/180 PE516.948v02-00

PL

należy uwzględnić również usługi oferowane bezpłatnie. Ponieważ pewne usługi są oferowane 
bezpłatnie w niektórych państwach członkowskich, a w innych państwach członkowskich 
podlegają opłacie, kwestia ta jest szczególnie ważna w kontekście transgranicznego 
ujednolicenia i porównywania.

Poprawka 250
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, o 
których mowa w art. 20, tymczasowego 
wykazu co najmniej 20 usług płatniczych 
stanowiących co najmniej 80 % najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych 
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym. Wykaz ten zawiera terminy i
definicje dotyczące każdej ze wskazanych 
usług.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, 
o których mowa w art. 20, tymczasowego 
wykazu usług płatniczych stanowiących co 
najmniej 80 % najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych 
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym. Wykaz ten zawiera definicje 
dotyczące każdej ze wskazanych usług.

Or. en

Poprawka 251
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, o 
których mowa w art. 20, tymczasowego 
wykazu co najmniej 20 usług płatniczych 
stanowiących co najmniej 80 % najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych 
podlegających opłacie na szczeblu
krajowym. Wykaz ten zawiera terminy i 
definicje dotyczące każdej ze wskazanych 
usług.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, 
o których mowa w art. 20, tymczasowego 
wykazu najbardziej reprezentatywnych
usług płatniczych stanowiących co 
najmniej 80 % najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych 
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym. Wykaz ten zawiera terminy i 
definicje dotyczące każdej ze wskazanych 
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usług.

Or. en

Poprawka 252
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, o 
których mowa w art. 20, tymczasowego
wykazu co najmniej 20 usług płatniczych 
stanowiących co najmniej 80 % najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych 
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym. Wykaz ten zawiera terminy i
definicje dotyczące każdej ze wskazanych 
usług.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, 
o których mowa w art. 20, wykazu usług 
płatniczych stanowiących co najmniej 80
% najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych podlegających opłacie na 
szczeblu krajowym. Wykaz ten zawiera 
terminy i definicje dotyczące każdej ze 
wskazanych usług.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę powiązane koszty administracyjne, nie ma jasności co do tego, że proces 
ujednolicenia terminologii przyniesie realne korzyści.

Poprawka 253
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, o 
których mowa w art. 20, tymczasowego
wykazu co najmniej 20 usług płatniczych 
stanowiących co najmniej 80 % najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, 
o których mowa w art. 20, wykazu usług 
płatniczych stanowiących co najmniej 80
% najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych podlegających opłacie na 
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podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym. Wykaz ten zawiera terminy i 
definicje dotyczące każdej ze wskazanych 
usług.

szczeblu krajowym. Wykaz ten zawiera 
terminy i definicje dotyczące każdej ze 
wskazanych usług.

Or. en

Uzasadnienie

Wykazy sporządzone przez właściwe organy powinny być ostateczne. Minimum dwudziestu 
usług może prowadzić do dziwnych rezultatów, na przykład rozdzielania usług. Co jeżeli 
dostawca usług płatniczych nie świadczy wszystkich ujednoliconych usług płatniczych? 
Zakres niniejszej dyrektywy obejmuje usługi płatnicze zdefiniowane w dyrektywie o usługach 
płatniczych oraz rozporządzeniu w sprawie dat końcowych SEPA.

Poprawka 254
Werner Langen, Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, o 
których mowa w art. 20, tymczasowego
wykazu co najmniej 20 usług płatniczych 
stanowiących co najmniej 80 % najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych 
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym. Wykaz ten zawiera terminy 
i definicje dotyczące każdej ze wskazanych 
usług.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, 
o których mowa w art. 20, wykazu usług 
płatniczych stanowiących 80 % najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych 
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym. Wykaz ten zawiera terminy 
i definicje dotyczące każdej ze wskazanych 
usług.

Or. de

Poprawka 255
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, o 
których mowa w art. 20, tymczasowego 
wykazu co najmniej 20 usług płatniczych
stanowiących co najmniej 80 % najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych 
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym. Wykaz ten zawiera terminy i 
definicje dotyczące każdej ze wskazanych 
usług.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, 
o których mowa w art. 20, tymczasowego 
wykazu usług płatniczych stanowiących co 
najmniej 80 % najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych 
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym. Wykaz ten zawiera terminy i 
definicje dotyczące każdej ze wskazanych 
usług.

Or. en

Poprawka 256
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, o 
których mowa w art. 20, tymczasowego 
wykazu co najmniej 20 usług płatniczych 
stanowiących co najmniej 80 % najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych 
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym. Wykaz ten zawiera terminy i 
definicje dotyczące każdej ze wskazanych 
usług.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, o 
których mowa w art. 20, tymczasowego 
wykazu co najmniej 20 usług płatniczych 
stanowiących co najmniej 80 % najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych 
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym. Wykaz ten zawiera terminy i 
definicje dotyczące każdej ze wskazanych 
usług oraz wyraźnie wskazuje się w nim, 
czy podlegają one przepisom krajowym 
czy unijnym.

Or. en

Poprawka 257
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby ust. 1 właściwe organy 
uwzględniają następujące usługi:

skreślony

1) najczęściej wykorzystywane przez 
konsumentów w odniesieniu do ich 
rachunku płatniczego;
2) generujące najwyższe koszty dla 
konsumentów w przeliczeniu na usługę;
3) generujące najwyższe koszty ogółem dla 
konsumentów;
4) generujące najwyższy zysk dla 
dostawców usług płatniczych w 
przeliczeniu na usługę;
5) generujące najwyższy zysk ogółem dla 
dostawców usług płatniczych.
Aby wesprzeć właściwe organy, EUNB 
opracowuje wytyczne zgodnie z art. 16 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ ograniczanie wykazu usług płatniczych nie jest uzasadnione, kryteria wyboru usług 
nie są konieczne.

Poprawka 258
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby ust. 1 właściwe organy 
uwzględniają następujące usługi:

skreślony

1) najczęściej wykorzystywane przez 
konsumentów w odniesieniu do ich 
rachunku płatniczego;
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2) generujące najwyższe koszty dla 
konsumentów w przeliczeniu na usługę;
3) generujące najwyższe koszty ogółem dla 
konsumentów;
4) generujące najwyższy zysk dla 
dostawców usług płatniczych w 
przeliczeniu na usługę;
5) generujące najwyższy zysk ogółem dla 
dostawców usług płatniczych.
Aby wesprzeć właściwe organy, EUNB 
opracowuje wytyczne zgodnie z art. 16 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy państw członkowskich powinny mieć swobodę w kwestii określania 
właściwych usług płatniczych, które mają zostać uwzględnione w słowniczku.

Poprawka 259
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby ust. 1 właściwe organy 
uwzględniają następujące usługi:

skreślony

1) najczęściej wykorzystywane przez
konsumentów w odniesieniu do ich 
rachunku płatniczego;
2) generujące najwyższe koszty dla 
konsumentów w przeliczeniu na usługę;
3) generujące najwyższe koszty ogółem dla 
konsumentów;
4) generujące najwyższy zysk dla 
dostawców usług płatniczych w 
przeliczeniu na usługę;
5) generujące najwyższy zysk ogółem dla 
dostawców usług płatniczych.
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Aby wesprzeć właściwe organy, EUNB 
opracowuje wytyczne zgodnie z art. 16 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.

Or. en

Poprawka 260
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby ust. 1 właściwe organy 
uwzględniają następujące usługi:

skreślony

1) najczęściej wykorzystywane przez 
konsumentów w odniesieniu do ich 
rachunku płatniczego;
2) generujące najwyższe koszty dla 
konsumentów w przeliczeniu na usługę;
3) generujące najwyższe koszty ogółem dla 
konsumentów;
4) generujące najwyższy zysk dla 
dostawców usług płatniczych w 
przeliczeniu na usługę;
5) generujące najwyższy zysk ogółem dla 
dostawców usług płatniczych.
Aby wesprzeć właściwe organy, EUNB 
opracowuje wytyczne zgodnie z art. 16 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.

Or. en

Poprawka 261
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2



PE516.948v02-00 108/180 AM\1002483PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby ust. 1 właściwe organy 
uwzględniają następujące usługi:

skreślony

1) najczęściej wykorzystywane przez 
konsumentów w odniesieniu do ich 
rachunku płatniczego;
2) generujące najwyższe koszty dla 
konsumentów w przeliczeniu na usługę;
3) generujące najwyższe koszty ogółem dla 
konsumentów;
4) generujące najwyższy zysk dla 
dostawców usług płatniczych w 
przeliczeniu na usługę;
5) generujące najwyższy zysk ogółem dla 
dostawców usług płatniczych.
Aby wesprzeć właściwe organy, EUNB 
opracowuje wytyczne zgodnie z art. 16 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria te bardzo trudno zastosować w praktyce i byłby to trudny proces, podobnie jak 
trudne byłoby zdefiniowanie ich przez EUNB. Na korzystanie z usług płatniczych wpływają 
indywidualne zwyczaje konsumenckie, które mogą różnić się z tygodnia na tydzień lub z 
miesiąca na miesiąc. Dostawcy usług płatniczych oferują również programy lojalnościowe 
obejmujące różne zniżki dla różnych klientów. W kryteriach nie uwzględnia się różnych 
struktur kosztów dostawców usług płatniczych. Ponadto takie informacje stanowią często 
tajemnicę handlową lub zawodową.

Poprawka 262
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby ust. 1 właściwe organy 
uwzględniają następujące usługi:

skreślony
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1) najczęściej wykorzystywane przez 
konsumentów w odniesieniu do ich 
rachunku płatniczego;
2) generujące najwyższe koszty dla 
konsumentów w przeliczeniu na usługę;
3) generujące najwyższe koszty ogółem dla 
konsumentów;
4) generujące najwyższy zysk dla 
dostawców usług płatniczych w 
przeliczeniu na usługę;
5) generujące najwyższy zysk ogółem dla 
dostawców usług płatniczych.

Or. en

Poprawka 263
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie powiadamiają
Komisję o tymczasowych wykazach, o 
których mowa w ust. 1, w ciągu 6 miesięcy 
od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę powiązane koszty administracyjne, nie ma jasności co do tego, że proces 
ujednolicenia terminologii przyniesie realne korzyści.

Poprawka 264
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tymczasowych wykazach, o 
których mowa w ust. 1, w ciągu 6 miesięcy
od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

3. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wykazach, o których mowa w 
ust. 1, w ciągu jednego roku od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Sześć miesięcy to bardzo krótki okres na stworzenie wykazów, jeden rok byłby bardziej 
praktyczny.

Poprawka 265
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tymczasowych wykazach, o 
których mowa w ust. 1, w ciągu 6 miesięcy
od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

3. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję tymczasowych o wykazach, o 
których mowa w ust. 1, w ciągu jednego 
roku od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 266
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 24 
dotyczących określenia – na podstawie 
tymczasowych wykazów przekazanych 

skreślony
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zgodnie z ust. 3 – ujednoliconej 
terminologii UE dla tych usług 
płatniczych, które są wspólne co najmniej 
dla większości państw członkowskich. 
Ujednolicona terminologia UE obejmuje 
wspólne terminy i definicje dotyczące 
wspólnych usług.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę powiązane koszty administracyjne, nie ma jasności co do tego, że proces 
ujednolicenia terminologii przyniesie realne korzyści.

Poprawka 267
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 24 
dotyczących określenia – na podstawie 
tymczasowych wykazów przekazanych 
zgodnie z ust. 3 – ujednoliconej 
terminologii UE dla tych usług 
płatniczych, które są wspólne co najmniej 
dla większości państw członkowskich. 
Ujednolicona terminologia UE obejmuje 
wspólne terminy i definicje dotyczące 
wspólnych usług.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ujednolicenie na szczeblu UE byłoby problematyczne ze względu na różnice krajowe, 
problemy językowe, różnice interpretacyjne itp. Zwyczaje konsumentów i oczekiwania różnią 
się w zależności od państwa członkowskiego. Na przykład w Finlandii bardzo rzadko stosuje 
się czeki lub polecenia zapłaty i coraz rzadziej korzysta się z gotówki. W Finlandii udział 
poleceń zapłaty we wszystkich płatnościach bezgotówkowych wynosi zaledwie 4 %, ale we 
Francji lub w Niemczech odsetek ten jest dużo wyższy.
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Poprawka 268
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 24 
dotyczących określenia – na podstawie 
tymczasowych wykazów przekazanych 
zgodnie z ust. 3 – ujednoliconej
terminologii UE dla tych usług 
płatniczych, które są wspólne co najmniej 
dla większości państw członkowskich. 
Ujednolicona terminologia UE obejmuje 
wspólne terminy i definicje dotyczące 
wspólnych usług.

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 24 
dotyczących określenia – na podstawie 
tymczasowych wykazów przekazanych 
zgodnie z ust. 3 – ujednoliconego wykazu
UE dla tych usług płatniczych, które są
wspólne co najmniej dla większości państw 
członkowskich. Ujednolicony wykaz UE
obejmuje wspólne definicje, stanowiące 
wyjaśnienia dotyczące wspólnych usług, 
stosowanych co najmniej w większości 
państw członkowskich. Wykaz ten ułatwi 
konsumentom dokonanie 
transgranicznego porównania tych 
samych usług.

Or. en

Poprawka 269
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 24 
dotyczących określenia – na podstawie 
tymczasowych wykazów przekazanych 
zgodnie z ust. 3 – ujednoliconej 
terminologii UE dla tych usług 
płatniczych, które są wspólne co najmniej 
dla większości państw członkowskich. 
Ujednolicona terminologia UE obejmuje 
wspólne terminy i definicje dotyczące 

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 24 
dotyczących określenia – na podstawie 
tymczasowych wykazów przekazanych 
zgodnie z ust. 3 – ujednoliconej 
terminologii UE dla tych usług 
powiązanych z rachunkiem płatniczym, 
które są wspólne co najmniej dla 
większości państw członkowskich. 
Ujednolicona terminologia UE obejmuje 
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wspólnych usług. wspólne terminy i definicje dotyczące 
wspólnych usług. Każda usługa ma tylko 
jedną nazwę.

Or. en

Poprawka 270
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 24 
dotyczących określenia – na podstawie 
tymczasowych wykazów przekazanych 
zgodnie z ust. 3 – ujednoliconej 
terminologii UE dla tych usług 
płatniczych, które są wspólne co najmniej 
dla większości państw członkowskich. 
Ujednolicona terminologia UE obejmuje 
wspólne terminy i definicje dotyczące 
wspólnych usług.

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 24 
dotyczących określenia – na podstawie 
tymczasowych wykazów przekazanych 
zgodnie z ust. 3 – ujednoliconej 
terminologii UE dla tych usług 
powiązanych z rachunkiem płatniczym, 
które są wspólne co najmniej dla 
większości państw członkowskich. 
Ujednolicona terminologia UE obejmuje 
wspólne terminy i definicje dotyczące 
wspólnych usług.

Or. en

Poprawka 271
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 24 
dotyczących określenia – na podstawie 
tymczasowych wykazów przekazanych 
zgodnie z ust. 3 – ujednoliconej
terminologii UE dla tych usług 

4. Komisja może na podstawie wytycznych 
zaproponować – na podstawie 
tymczasowych wykazów przekazanych 
zgodnie z ust. 3 – ujednoliconą 
terminologię UE dla tych usług 
płatniczych, które są wspólne co najmniej 
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płatniczych, które są wspólne co najmniej 
dla większości państw członkowskich. 
Ujednolicona terminologia UE obejmuje 
wspólne terminy i definicje dotyczące 
wspólnych usług.

dla większości państw członkowskich. 
Ujednolicona terminologia UE obejmuje 
wspólne terminy i definicje dotyczące 
wspólnych usług.

Or. de

Poprawka 272
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 24 
dotyczących określenia – na podstawie 
tymczasowych wykazów przekazanych 
zgodnie z ust. 3 – ujednoliconej 
terminologii UE dla tych usług 
płatniczych, które są wspólne co najmniej 
dla większości państw członkowskich. 
Ujednolicona terminologia UE obejmuje 
wspólne terminy i definicje dotyczące 
wspólnych usług.

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 24 
dotyczących określenia – na podstawie 
tymczasowych wykazów przekazanych 
zgodnie z ust. 3 – ujednoliconej 
terminologii UE dla tych usług 
płatniczych, które są wspólne co najmniej 
dla większości państw członkowskich. 
Ujednolicona terminologia UE, aby była 
jasna i zwięzła, obejmuje wspólne terminy 
i definicje dotyczące wspólnych usług.

Or. en

Poprawka 273
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej aktów delegowanych, o 
których mowa w ust. 4, każde państwo 
członkowskie niezwłocznie włącza 
ujednoliconą terminologię UE, przyjętą 
zgodnie z ust. 4, do tymczasowego wykazu, 

skreślony
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o którym mowa w ust. 1, i publikuje ten 
wykaz.

Or. de

Poprawka 274
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej aktów delegowanych, o 
których mowa w ust. 4, każde państwo 
członkowskie niezwłocznie włącza 
ujednoliconą terminologię UE, przyjętą 
zgodnie z ust. 4, do tymczasowego wykazu, 
o którym mowa w ust. 1, i publikuje ten 
wykaz.

skreślony

Or. en

Poprawka 275
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej aktów delegowanych, o 
których mowa w ust. 4, każde państwo 
członkowskie niezwłocznie włącza
ujednoliconą terminologię UE, przyjętą
zgodnie z ust. 4, do tymczasowego wykazu, 
o którym mowa w ust. 1, i publikuje ten 
wykaz.

5. Po publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej aktów delegowanych, o 
których mowa w ust. 4, każde państwo 
członkowskie niezwłocznie publikuje 
ujednolicony wykaz UE zgodnie z ust. 4.

Or. en
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Poprawka 276
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej aktów delegowanych, o 
których mowa w ust. 4, każde państwo 
członkowskie niezwłocznie włącza 
ujednoliconą terminologię UE, przyjętą 
zgodnie z ust. 4, do tymczasowego 
wykazu, o którym mowa w ust. 1, i 
publikuje ten wykaz.

5. Po publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej aktów delegowanych, o 
których mowa w ust. 4, każde państwo 
członkowskie niezwłocznie włącza 
ujednoliconą terminologię UE, przyjętą 
zgodnie z ust. 4, do tymczasowego 
wykazu, o którym mowa w ust. 1, i 
publikuje ten wykaz. Opłaty za usługę 
rachunku płatniczego, które są 
uwzględnione w wykazie, mogą nie być 
prawnie dozwolone we wszystkich 
państwach członkowskich. To, czy dana 
opłata za usługę ma zastosowanie w 
państwie członkowskim, określają 
właściwe przepisy danego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Pomimo wprowadzenia ujednoliconej terminologii UE dla opłat za usługi rachunku 
płatniczego, konieczne jest uwzględnienie różnic krajowych struktur prawnych w odniesieniu 
do stosowalności takich opłat. Niniejszą poprawkę sformułowano w oparciu o uwagi
Niemieckiego Stowarzyszenia Organizacji Ochrony Konsumentów (VZBV).

Poprawka 277
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przed zawarciem umowy rachunku 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przed zawarciem umowy rachunku 
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płatniczego z konsumentem dostawcy 
usług płatniczych przekazywali 
konsumentowi dokument zawierający 
informacje na temat opłat zawierający
wykaz najbardziej reprezentatywnych 
usług, o którym mowa w art. 3 ust. 5, oraz 
powiązanych opłat za świadczenie każdej 
usługi.

płatniczego z konsumentem dostawcy 
usług płatniczych przekazywali 
konsumentowi kompleksowy dokument 
zawierający informacje na temat opłat 
podkreślający wykaz najbardziej 
reprezentatywnych usług, o którym mowa 
w art. 3 ust. 5, oraz powiązanych opłat za 
świadczenie każdej usługi. Jeżeli dostawca 
usług płatniczych dokonuje zmiany opłat, 
konsumenci są informowani o zmianach 
kompleksowo i w formie pisemnej.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę sformułowano w oparciu o uwagi Platformy Społecznej oraz 
Niemieckiego Stowarzyszenia Niezależnych Organizacji Pracy Społecznej.

Poprawka 278
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przed zawarciem umowy rachunku 
płatniczego z konsumentem dostawcy 
usług płatniczych przekazywali 
konsumentowi dokument zawierający 
informacje na temat opłat zawierający 
wykaz najbardziej reprezentatywnych 
usług, o którym mowa w art. 3 ust. 5, oraz 
powiązanych opłat za świadczenie każdej 
usługi.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przed zawarciem umowy rachunku 
płatniczego z konsumentem dostawcy 
usług płatniczych przekazywali 
konsumentowi dokument zawierający 
informacje na temat opłat obejmujący 
wykaz najbardziej reprezentatywnych 
usług, o którym mowa w art. 3 ust. 5, oraz 
powiązanych opłat za świadczenie każdej 
usługi, a także – w stosownych 
przypadkach – wszelkich pozostałych 
usług i odnośnych opłat powiązanych z 
rachunkiem.

Or. en

Uzasadnienie

Dokument zawierający informacje na temat opłat powinien dawać konsumentowi pełny obraz 



PE516.948v02-00 118/180 AM\1002483PL.doc

PL

wszelkich kosztów powiązanych z rachunkiem płatniczym.

Poprawka 279
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przed zawarciem umowy rachunku 
płatniczego z konsumentem dostawcy 
usług płatniczych przekazywali 
konsumentowi dokument zawierający 
informacje na temat opłat zawierający 
wykaz najbardziej reprezentatywnych 
usług, o którym mowa w art. 3 ust. 5, oraz 
powiązanych opłat za świadczenie każdej 
usługi.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przed zawarciem umowy rachunku 
płatniczego z konsumentem dostawcy 
usług płatniczych przekazywali 
konsumentowi dokument zawierający 
informacje na temat opłat zawierający 
wykaz najbardziej reprezentatywnych 
usług, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oraz 
powiązanych opłat za świadczenie każdej 
usługi. W przypadku zmiany wysokości 
opłat konsumentów należy w odpowiedni 
sposób poinformować o nowej wysokości 
opłat.

Or. de

Poprawka 280
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przed zawarciem umowy rachunku 
płatniczego z konsumentem dostawcy 
usług płatniczych przekazywali 
konsumentowi dokument zawierający 
informacje na temat opłat zawierający 
wykaz najbardziej reprezentatywnych 
usług, o którym mowa w art. 3 ust. 5, oraz 
powiązanych opłat za świadczenie każdej 
usługi.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w odpowiednim momencie przed 
zawarciem umowy rachunku płatniczego z 
konsumentem dostawcy usług płatniczych 
informowali konsumenta i przekazywali 
konsumentowi dokument zawierający 
informacje na temat opłat zawierający 
wykaz najbardziej reprezentatywnych 
usług, o którym mowa w art. 3 ust. 5, oraz 
powiązanych opłat za świadczenie każdej 
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usługi.

Or. en

Poprawka 281
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przed zawarciem umowy rachunku 
płatniczego z konsumentem dostawcy 
usług płatniczych przekazywali 
konsumentowi dokument zawierający 
informacje na temat opłat zawierający 
wykaz najbardziej reprezentatywnych 
usług, o którym mowa w art. 3 ust. 5, oraz 
powiązanych opłat za świadczenie każdej 
usługi.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przed zawarciem umowy rachunku 
płatniczego z konsumentem dostawcy 
usług płatniczych przekazywali 
konsumentowi dokument zawierający 
informacje na temat opłat zawierający 
wykaz najbardziej reprezentatywnych 
usług, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oraz 
powiązanych opłat za świadczenie każdej 
usługi.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na proponowane skreślenie art. 3 ust. 5.

Poprawka 282
Peter Simon, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zmiany opłat dostawcy usług 
płatniczych mają obowiązek uzasadnić te 
zmiany w stosunku do konsumenta oraz 
poinformować go o wysokości nowych 
opłat w formie pisemnej.

Or. de
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Poprawka 283
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dostawcy usług płatniczych nie mieli 
prawa nakładania żadnych opłat 
niewymienionych w dokumencie 
zawierającym informacje na temat opłat.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to niezbędne w celu zapewnienia kompleksowości dokumentu zawierającego informacje 
na temat opłat (Europejska Organizacja Konsumentów).

Poprawka 284
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dostawcy usług płatniczych nie 
nakładali żadnych opłat niewymienionych 
wyraźnie w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci muszą być w stanie uwierzyć, że nie ma żadnych „ukrytych” opłat, które nie 
zostały uwzględnione w dokumencie zawierającym informacje na temat opłat.
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Poprawka 285
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dostawcy usług płatniczych nie mają 
prawa nakładać żadnych opłat, których 
nie wskazano w danym dokumencie 
zawierającym informacje na temat opłat.

Or. en

Poprawka 286
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa płatnicza, o której mowa w ust. 1, 
jest oferowana w ramach pakietu usług 
finansowych, w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się,
które z usług, o których mowa w ust. 1,
wchodzą w zakres pakietu, opłatę za cały 
pakiet, jak również opłaty za świadczenie 
każdej usługi, której nie wymieniono w 
ust. 1.

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa płatnicza, o której mowa w ust. 1, 
jest oferowana w ramach pakietu usług 
płatniczych, za który obowiązuje opłata 
pakietowa, w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się 
opłatę za cały pakiet, usługi wchodzące w 
zakres pakietu oraz opłatę za każdą z usług 
płatniczych nieobjętych opłatą pakietową.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że istnieje różnica między rachunkami, w ramach których oferuje się zakres 
usług, a takimi, które łączy się w pakiety razem z innymi usługami finansowymi, takimi jak 
ubezpieczenie. W drugim przypadku nie ma możliwości rozdzielenia usług. Odnośnie do 
takich przypadków należy wprowadzić wymóg, mający na celu zapewnienie tego, aby 
dostawcy usług płatniczych informowali konsumenta o kosztach związanych z otwarciem 
rachunku płatniczego w formie pakietu oraz upewniali się, czy klient kwalifikuje się do zakupu 
produktu w formie pakietu.
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Poprawka 287
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa płatnicza, o której mowa w ust. 1, 
jest oferowana w ramach pakietu usług 
finansowych, w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się, 
które z usług, o których mowa w ust. 1, 
wchodzą w zakres pakietu, opłatę za cały 
pakiet, jak również opłaty za świadczenie 
każdej usługi, której nie wymieniono w 
ust. 1.

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa, o której mowa w ust. 1, jest 
oferowana w ramach pakietu usług 
finansowych, w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się 
opłatę za cały pakiet oraz poszczególne 
opłaty za wszystkie usługi wchodzące w
zakres pakietu.

Or. en

Poprawka 288
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa płatnicza, o której mowa w ust. 1, 
jest oferowana w ramach pakietu usług 
finansowych, w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się, 
które z usług, o których mowa w ust. 1, 
wchodzą w zakres pakietu, opłatę za cały 
pakiet, jak również opłaty za świadczenie 
każdej usługi, której nie wymieniono w 
ust. 1.

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa powiązana z rachunkiem 
płatniczym, o której mowa w ust. 1, jest 
oferowana w ramach pakietu usług 
finansowych, w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się, 
które z usług, o których mowa w ust. 1, 
wchodzą w zakres pakietu, opłatę za cały 
pakiet, jak również opłaty za świadczenie 
każdej usługi, której nie wymieniono w 
ust. 1.

Or. en
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Poprawka 289
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa płatnicza, o której mowa w ust. 1, 
jest oferowana w ramach pakietu usług 
finansowych, w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się, 
które z usług, o których mowa w ust. 1, 
wchodzą w zakres pakietu, opłatę za cały 
pakiet, jak również opłaty za świadczenie 
każdej usługi, której nie wymieniono w 
ust. 1.

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa powiązana z rachunkiem 
płatniczym, o której mowa w ust. 1, jest 
oferowana w ramach pakietu usług 
finansowych, w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się, 
które z usług, o których mowa w ust. 1, 
wchodzą w zakres pakietu, opłatę za cały 
pakiet, jak również opłaty za świadczenie 
każdej usługi, której nie wymieniono w 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 290
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa płatnicza, o której mowa w ust. 1, 
jest oferowana w ramach pakietu usług 
finansowych, w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się, 
które z usług, o których mowa w ust. 1, 
wchodzą w zakres pakietu, opłatę za cały 
pakiet, jak również opłaty za świadczenie 
każdej usługi, której nie wymieniono w 
ust. 1.

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa płatnicza, o której mowa w ust. 1, 
jest oferowana w ramach pakietu usług 
finansowych, w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się, 
które z usług, o których mowa w ust. 1, 
wchodzą w zakres pakietu, opłatę za cały 
pakiet, jak również – jeżeli istnieje 
możliwość oddzielnego zakupu 
poszczególnych składowych – opłaty za 
świadczenie każdej usługi, której nie 
wymieniono w ust. 1.

Or. en
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Poprawka 291
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa płatnicza, o której mowa w ust. 1, 
jest oferowana w ramach pakietu usług 
finansowych, w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się, 
które z usług, o których mowa w ust. 1, 
wchodzą w zakres pakietu, opłatę za cały 
pakiet, jak również opłaty za świadczenie 
każdej usługi, której nie wymieniono w 
ust. 1.

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa, o której mowa w ust. 1, jest 
oferowana w ramach pakietu usług 
finansowych, w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się, 
które z usług, o których mowa w ust. 1, 
wchodzą w zakres pakietu oraz opłatę za 
cały pakiet.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku pakietów nie powinno się wymagać informowania o cenach poszczególnych 
usług, ponieważ pakiety są oferowane w ramach stałej ceny miesięcznej. Określenie ceny 
pojedynczego przelewu byłoby dużym wyzwaniem i nie służyłoby potrzebom klienta.

Poprawka 292
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa płatnicza, o której mowa w ust. 1, 
jest oferowana w ramach pakietu usług 
finansowych, w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się, 
które z usług, o których mowa w ust. 1, 
wchodzą w zakres pakietu, opłatę za cały 
pakiet, jak również opłaty za świadczenie 
każdej usługi, której nie wymieniono w 
ust. 1.

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa, o której mowa w ust. 1, jest 
oferowana w ramach pakietu usług 
finansowych, w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się, 
które z usług, o których mowa w ust. 1, 
wchodzą w zakres pakietu oraz opłatę za 
cały pakiet.
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Or. en

Poprawka 293
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa płatnicza, o której mowa w ust. 1, 
jest oferowana w ramach pakietu usług 
finansowych, w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się, 
które z usług, o których mowa w ust. 1, 
wchodzą w zakres pakietu, opłatę za cały 
pakiet, jak również opłaty za świadczenie 
każdej usługi, której nie wymieniono w 
ust. 1.

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa, o której mowa w ust. 1, jest 
oferowana w ramach pakietu usług 
finansowych, w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się, 
które z usług, o których mowa w ust. 1, 
wchodzą w zakres pakietu, opłatę za cały 
pakiet.

Or. en

Poprawka 294
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Tytuł „Dokument zawierający 
informacje na temat opłat” umieszcza się 
w widocznym miejscu w górnej części 
pierwszej strony dokumentu 
zawierającego informacje na temat opłat 
obok wspólnego symbolu celem 
odróżnienia tego dokumentu od innych 
dokumentów.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Taki poziom szczegółowości jest nieodpowiedni dla dyrektywy.

Poprawka 295
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Tytuł „Dokument zawierający 
informacje na temat opłat” umieszcza się 
w widocznym miejscu w górnej części 
pierwszej strony dokumentu 
zawierającego informacje na temat opłat 
obok wspólnego symbolu celem 
odróżnienia tego dokumentu od innych 
dokumentów.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz opłat jest doręczany klientowi przed zawarciem umowy, proszę zauważyć na przykład 
art. 41 i art. 42 ust. 3 dyrektywy w sprawie usług płatniczych.

Poprawka 296
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Tytuł „Dokument zawierający 
informacje na temat opłat” umieszcza się 
w widocznym miejscu w górnej części 
pierwszej strony dokumentu 
zawierającego informacje na temat opłat 
obok wspólnego symbolu celem 
odróżnienia tego dokumentu od innych 
dokumentów.

skreślony
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Or. en

Poprawka 297
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Należy wyraźnie wskazać, czy 
dokument zawierający informacje na 
temat opłat odnosi się do usług 
powiązanych z rachunkami płatniczymi 
oferowanymi w oddziale czy z rachunkami 
oferowanymi przez internet.

Or. en

Poprawka 298
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Należy wyraźnie wskazać, czy 
dokument zawierający informacje na 
temat opłat odnosi się do usług 
powiązanych z rachunkami płatniczymi 
oferowanymi w oddziale czy z rachunkami 
oferowanymi przez internet.

Or. en

Poprawka 299
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W stosownych przypadkach w 
dokumencie zawierającym informacje na 
temat opłat uwzględnia się właściwe 
usługi z pełnego wykazu najbardziej 
reprezentatywnych usług, o którym mowa 
w art. 3 ust. 1, oraz właściwe opłaty za
każdą usługę.

Or. en

Poprawka 300
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dostawcy usług płatniczych 
udostępniali konsumentom słowniczek 
pojęć zawierający co najmniej wykaz 
usług płatniczych, o których mowa w ust. 
1, jak również powiązane definicje.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

To zadanie powinien spełniać ujednolicony wykaz przekazywany przez właściwe organy.

Poprawka 301
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych udostępniali 

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych udostępniali 
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konsumentom słowniczek pojęć 
zawierający co najmniej wykaz usług 
płatniczych, o których mowa w ust. 1, jak 
również powiązane definicje.

konsumentom słowniczek pojęć 
obejmujący wszystkie usługi, o których 
mowa w ust. 1, jak również powiązane 
definicje.

Or. en

Poprawka 302
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych udostępniali 
konsumentom słowniczek pojęć 
zawierający co najmniej wykaz usług 
płatniczych, o których mowa w ust. 1, jak 
również powiązane definicje.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych udostępniali 
konsumentom wykaz usług płatniczych, o 
których mowa w ust. 1, jak również 
powiązane definicje.

Or. en

Poprawka 303
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych udostępniali 
konsumentom słowniczek pojęć 
zawierający co najmniej wykaz usług 
płatniczych, o których mowa w ust. 1, jak 
również powiązane definicje.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych udostępniali 
konsumentom słowniczek pojęć 
zawierający co najmniej wykaz usług, o 
których mowa w ust. 1, jak również 
powiązane definicje.

Or. en
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Poprawka 304
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie nakładają na 
dostawców usług płatniczych obowiązek 
zagwarantowania, że słowniczek pojęć jest 
napisany językiem jasnym, 
jednoznacznym i bez sformułowań 
specjalistycznych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy zobowiązywać dostawców usług płatniczych do dalszego interpretowania 
wykazów, które powinny być wystarczająco przejrzyste.

Poprawka 305
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie nakładają na 
dostawców usług płatniczych obowiązek 
zagwarantowania, że słowniczek pojęć jest 
napisany językiem jasnym, jednoznacznym 
i bez sformułowań specjalistycznych.

5. Państwa członkowskie nakładają na 
dostawców usług płatniczych obowiązek 
zagwarantowania, że wykaz jest napisany 
językiem jasnym, jednoznacznym i bez 
sformułowań specjalistycznych.

Or. en

Poprawka 306
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Dostawcy usług płatniczych 
każdorazowo i nieodpłatnie udostępniają 
dokument zawierający informacje na temat 
opłat i słowniczek pojęć na trwałym 
nośniku w miejscu dostępnym dla 
konsumentów, jak również w formie 
elektronicznej na swoich stronach 
internetowych.

6. Dostawcy usług płatniczych 
każdorazowo i nieodpłatnie udostępniają 
dokument zawierający informacje na temat 
opłat i słowniczek pojęć na trwałym 
nośniku w miejscu dostępnym dla 
wszystkich konsumentów, niezależnie od 
tego, czy są już klientami danego dostawcy 
usług płatniczych, jak również przez cały 
czas w łatwo dostępnej i przyjaznej dla 
konsumentów formie elektronicznej na 
swoich stronach internetowych.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka, sformułowana w oparciu o uwagi VZBV, ma na celu zapewnienie tego, 
aby dokument zawierający informacje na temat opłat był udostępniany w internecie zarówno 
klientom dostawcy usług płatniczych, jak i osobom niebędącym jego klientami. Badanie 
opublikowane niedawno przez Niemiecką Fundację Ochrony Konsumentów ujawniło, że 
ponad jedna trzecia z grupy około 1 500 niemieckich banków, z którymi się skontaktowano, 
nie udostępniała w internecie informacji dotyczących oprocentowania z tytułu kredytu w 
rachunku bieżącym w sposób umożliwiający dostęp konsumentom niebędącym jeszcze ich 
klientami.

Poprawka 307
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Dostawcy usług płatniczych 
każdorazowo i nieodpłatnie udostępniają 
dokument zawierający informacje na temat 
opłat i słowniczek pojęć na trwałym 
nośniku w miejscu dostępnym dla 
konsumentów, jak również w formie 
elektronicznej na swoich stronach 
internetowych.

6. Dostawcy usług płatniczych na wniosek
i nieodpłatnie udostępniają dokument 
zawierający informacje na temat opłat i 
słowniczek pojęć na trwałym nośniku w 
miejscu dostępnym dla konsumentów, jak 
również w formie elektronicznej na swoich 
stronach internetowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Wymaganie od dostawców usług płatniczych, aby przez cały czas udostępniali takie 
słowniczki pojęć, byłoby niewspółmierne.

Poprawka 308
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Dostawcy usług płatniczych 
każdorazowo i nieodpłatnie udostępniają 
dokument zawierający informacje na temat 
opłat i słowniczek pojęć na trwałym 
nośniku w miejscu dostępnym dla 
konsumentów, jak również w formie 
elektronicznej na swoich stronach 
internetowych.

6. Dostawcy usług płatniczych nieodpłatnie 
udostępniają dokument zawierający 
informacje na temat opłat i słowniczek 
pojęć na trwałym nośniku w miejscu 
dostępnym dla konsumentów, jak również 
w formie elektronicznej na swoich stronach 
internetowych.

Or. en

Poprawka 309
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Dostawcy usług płatniczych 
każdorazowo i nieodpłatnie udostępniają 
dokument zawierający informacje na temat 
opłat i słowniczek pojęć na trwałym 
nośniku w miejscu dostępnym dla 
konsumentów, jak również w formie 
elektronicznej na swoich stronach
internetowych.

6. Dostawcy usług płatniczych 
każdorazowo i nieodpłatnie udostępniają 
dokument zawierający informacje na temat 
opłat i słowniczek pojęć na trwałym 
nośniku w miejscu dostępnym dla 
konsumentów, jak również w formie 
elektronicznej na swoich stronach 
internetowych. Słowniczek pojęć na 
trwałym nośniku należy udostępniać na 
wniosek.

Or. en
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Poprawka 310
Peter Simon, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Dostawcy usług płatniczych 
każdorazowo i nieodpłatnie udostępniają 
dokument zawierający informacje na temat 
opłat i słowniczek pojęć na trwałym 
nośniku w miejscu dostępnym dla 
konsumentów, jak również w formie 
elektronicznej na swoich stronach 
internetowych.

6. Dostawcy usług płatniczych 
każdorazowo i nieodpłatnie udostępniają 
dokument zawierający informacje na temat 
opłat i słowniczek pojęć na trwałym 
nośniku w miejscu dostępnym dla 
konsumentów, jak również w formie 
elektronicznej na swoich stronach 
internetowych w taki sposób, aby możne 
było je łatwo odszukać.

Or. de

Poprawka 311
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Dostawcy usług płatniczych 
każdorazowo i nieodpłatnie udostępniają 
dokument zawierający informacje na temat 
opłat i słowniczek pojęć na trwałym 
nośniku w miejscu dostępnym dla 
konsumentów, jak również w formie 
elektronicznej na swoich stronach 
internetowych.

6. Dostawcy usług płatniczych 
każdorazowo i nieodpłatnie udostępniają 
dokument zawierający informacje na temat 
opłat i ujednolicony wykaz na trwałym 
nośniku w miejscu dostępnym dla 
konsumentów, jak również w formie 
elektronicznej na swoich stronach 
internetowych.

Or. en

Poprawka 312
Werner Langen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych zgodnie z art. 26 w 
celu określenia formatu dokumentu 
zawierającego informacje na temat opłat, 
jego wspólnego symbolu oraz kolejności 
przedstawiania w nim usług, o których 
mowa w art. 3 ust. 5.

skreślony

Or. de

Poprawka 313
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych zgodnie z art. 26 w 
celu określenia formatu dokumentu 
zawierającego informacje na temat opłat, 
jego wspólnego symbolu oraz kolejności 
przedstawiania w nim usług, o których 
mowa w art. 3 ust. 5.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi dotyczące formatu powinny określać państwa członkowskie.

Poprawka 314
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych zgodnie z art. 26 w 
celu określenia formatu dokumentu 
zawierającego informacje na temat opłat, 
jego wspólnego symbolu oraz kolejności
przedstawiania w nim usług, o których 
mowa w art. 3 ust. 5.

7. Państwa członkowskie określają format
dokumentu zawierającego informacje na 
temat opłat, jego wspólny symbol oraz 
kolejność przedstawiania w nim usług, o 
których mowa w art. 3 ust. 5

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić uwzględnienie specyfiki poszczególnych państw, taki dokument powinien 
powstawać na szczeblu państw członkowskich.

Poprawka 315
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych zgodnie z art. 26 w 
celu określenia formatu dokumentu 
zawierającego informacje na temat opłat, 
jego wspólnego symbolu oraz kolejności
przedstawiania w nim usług, o których 
mowa w art. 3 ust. 5.

7. Państwa członkowskie określają format
dokumentu zawierającego informacje na 
temat opłat, jego wspólny symbol oraz 
kolejność przedstawiania w nim usług, o 
których mowa w art. 3 ust. 5 1.

Or. en

Poprawka 316
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych zgodnie z art. 26 w 
celu określenia formatu dokumentu 
zawierającego informacje na temat opłat, 
jego wspólnego symbolu oraz kolejności 
przedstawiania w nim usług, o których 
mowa w art. 3 ust. 5.

7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych zgodnie z art. 26 w 
celu określenia formatu dokumentu 
zawierającego informacje na temat opłat, 
jego wspólnego symbolu oraz kolejności 
przedstawiania w nim usług, o których 
mowa w art. 3 ust. 5, i wszystkich innych 
usług.

Or. en

Poprawka 317
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Dostawcy usług płatniczych zastosują 
się do wspomnianych przepisów w 
terminie roku od daty publikacji wykazów, 
o których mowa w art. 3 ust. 5, oraz aktów 
wykonawczych, o których mowa w ust. 7 
niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu określenie rozpoczęcia okresu wdrożenia dokumentu 
zawierającego informacje na temat opłat i słowniczka pojęć, kiedy wymagane ujednolicone 
informacje rzeczywiście są dostępne oraz obejmują niezbędne inwestycje dostawców usług 
płatniczych, w szczególności w technologie informacyjne. Niniejszą poprawkę sformułowano 
w oparciu o uwagi Stowarzyszenia Niemieckiego Sektora Bankowego (Deutsche 
Kreditwirtschaft).

Poprawka 318
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7 a (nowy)



AM\1002483PL.doc 137/180 PE516.948v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Dostawcy usług płatniczych wywiązują 
się z powyższych obowiązków w terminie 
dwunastu miesięcy od daty publikacji 
wykazu ujednoliconych terminów i 
definicji zgodnie z art. 3 ust. 1 i przyjęcia 
aktu wykonawczego zgodnie z ust. 7 
niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 319
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Dostawcy usług płatniczych wywiązują 
się z powyższych obowiązków w terminie 
dwunastu miesięcy od daty publikacji 
unijnego ujednoliconego wykazu zgodnie 
z art. 3 ust. 5 i przyjęcia aktu 
wykonawczego zgodnie z ust. 7 
niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 320
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. Aby zagwarantować, że dokument 
zawierający informacje na temat opłat jest 
przyjazny dla konsumentów, przed 
wdrożeniem go należy przeprowadzić 
badania konsumenckie.
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Or. en

Poprawka 321
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. Aby zagwarantować, że dokumenty 
zawierające informacje na temat opłat i 
słowniczki pojęć są przyjazne dla 
konsumentów, przed ich wdrożeniem 
należy przeprowadzić we wszystkich 
państwach członkowskich badania 
konsumenckie.

Or. en

Uzasadnienie

Oceny tego, czy informacje są przyjazne dla konsumentów nie powinni dokonywać dostawcy 
usług płatniczych ani urzędnicy. Aby uzyskać jak najbardziej skuteczne przedstawienie 
informacji, badania należy przeprowadzić z rzeczywistym wkładem konsumentów (Europejska 
Organizacja Konsumentów).

Poprawka 322
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych przekazywali 
konsumentom co najmniej raz do roku 
zestawienie wszystkich opłat pobranych z 
tytułu prowadzenia ich rachunków 
płatniczych.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych nieodpłatnie 
przekazywali konsumentom co najmniej 
raz do roku zestawienie wszystkich opłat 
pobranych z tytułu prowadzenia ich 
rachunków płatniczych. W przypadku gdy 
klient wykorzysta powyżej 100 EUR 
kredytu w rachunku bieżącym, dostawca 
usług płatniczych przekazuje zestawienie 
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opłat raz w miesiącu.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zwiększyć przejrzystość stosunkowo wysokich opłat związanych z wykorzystaniem kredytu 
w rachunku bieżącym, o takich kosztach należy informować regularnie.

Poprawka 323
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych przekazywali 
konsumentom co najmniej raz do roku 
zestawienie wszystkich opłat pobranych z 
tytułu prowadzenia ich rachunków 
płatniczych.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych przekazywali 
konsumentom co najmniej raz do roku 
zestawienie wszystkich opłat pobranych z 
tytułu prowadzenia ich rachunków 
płatniczych oraz uzyskanych i 
wypłaconych odsetek.

Or. en

Uzasadnienie

Aby konsument uzyskał pełny obraz profilu kosztów rachunku płatniczego, w zestawieniu 
należy uwzględnić także odsetki.

Poprawka 324
Werner Langen, Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych przekazywali 
konsumentom co najmniej raz do roku 
zestawienie wszystkich opłat pobranych z 
tytułu prowadzenia ich rachunków 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych przekazywali 
konsumentom co najmniej raz do roku 
zestawienie wszystkich opłat pobranych z 
tytułu prowadzenia ich rachunków 
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płatniczych. płatniczych. Jeśli usługi są oferowane w 
ramach pakietu usług finansowych, za 
które obowiązuje wspólna opłata, to taki 
pakiet usług finansowych traktuje się jak 
jednolitą usługę, zaś wspólną opłatę – jak 
opłatę jednostkową.

Or. de

Poprawka 325
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych przekazywali 
konsumentom co najmniej raz do roku 
zestawienie wszystkich opłat pobranych z 
tytułu prowadzenia ich rachunków 
płatniczych.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych przekazywali 
konsumentom co najmniej raz do roku 
zestawienie wszystkich opłat pobranych z 
tytułu prowadzenia ich rachunków 
płatniczych. Zestawienie to można 
przekazać konsumentom za 
pośrednictwem kanałów komunikacji 
uzgodnionych między stronami (tj. drogą 
elektroniczną, przez drukarkę wyciągów 
itp.). Dostawcy usług płatniczych 
wprowadzają środki techniczne niezbędne 
do wywiązania się z tego obowiązku w 
terminie dwunastu miesięcy od daty 
przyjęcia aktu zgodnie z ust. 4 niniejszego 
artykułu.

Or. en

Poprawka 326
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych przekazywali 
konsumentom co najmniej raz do roku 
zestawienie wszystkich opłat pobranych z 
tytułu prowadzenia ich rachunków 
płatniczych.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych na wniosek 
przekazywali konsumentom co najmniej 
raz do roku zestawienie wszystkich opłat 
pobranych z tytułu prowadzenia ich 
rachunków płatniczych. Zestawienie to 
można przekazać konsumentom za 
pośrednictwem kanałów komunikacji 
uzgodnionych między stronami (tj. drogą 
elektroniczną, przez drukarkę wyciągów 
itp.).
Dostawcy usług płatniczych wprowadzają 
środki techniczne niezbędne do 
wywiązania się z tego obowiązku w 
terminie dwunastu miesięcy od daty 
przyjęcia aktu zgodnie z ust. 4 niniejszego 
artykułu.

Or. en

Poprawka 327
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych przekazywali 
konsumentom co najmniej raz do roku
zestawienie wszystkich opłat pobranych z 
tytułu prowadzenia ich rachunków 
płatniczych.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych nieodpłatnie 
przekazywali konsumentom najlepiej raz 
w miesiącu, ale co najmniej raz na kwartał
zestawienie wszystkich opłat pobranych z 
tytułu prowadzenia ich rachunków 
płatniczych.

Or. en

Poprawka 328
Sari Essayah, Sampo Terho
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych przekazywali 
konsumentom co najmniej raz do roku 
zestawienie wszystkich opłat pobranych z 
tytułu prowadzenia ich rachunków 
płatniczych.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych na wniosek 
przekazywali konsumentom co najmniej 
raz do roku zestawienie wszystkich opłat 
pobranych z tytułu prowadzenia ich 
rachunków płatniczych. Zestawienie 
można przekazać lub udostępnić drogą 
elektroniczną.

Or. en

Uzasadnienie

Praktyczne byłoby przekazywanie informacji wraz z wyciągiem bankowym, który zgodnie z 
dyrektywą w sprawie usług płatniczych należy przekazywać przynajmniej raz w miesiącu. 
Należy umożliwić przekazywanie tych informacji w formie elektronicznej, na przykład za 
pośrednictwem e-bankingu (art. 43 dyrektywy w sprawie usług płatniczych). Klient uzyskuje 
już informacje dotyczące opłat za usługi, w razie konieczności, wyszczególnione na jego 
wyciągu bankowym (art. 38 lit. c), art. 39 lit. c), art. 47 lit. c), art. 48 lit. c) i 
art. 42 ust. 3 lit. a)).

Poprawka 329
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli usługi płatnicze są świadczone 
w ramach jednego pakietu, zestawienie, o 
którym mowa w ust. 1, odbiegając od 
ust. 2 akapit pierwszy lit. a) i b), obejmuje 
opłaty należne za cały pakiet usług 
świadczonych w odnośnym okresie.

Or. en

Uzasadnienie

W Finlandii opłaty za usługi pobierane są z rachunku z dołu co miesiąc, po uprzednim 
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uzgodnieniu z klientem. Podane są informacje dotyczące okresu objętego opłatami za 
świadczenie usług, zestawienia usług oraz opłat za poszczególne usługi. Stanowi to oddzielną 
część wyciągu bankowego. W Finlandii usługi zazwyczaj oferowane są w pakietach i 
informowanie klienta o cenie pakietu powinno być wystarczające. O opłatach za poszczególne 
płatności informuje się w związku z taką opłatą.

Poprawka 330
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby konsumenci byli powiadamiani na 
piśmie o planowanych przez dostawcę 
usług płatniczych zmianach wszelkich 
opłat co najmniej na miesiąc 
kalendarzowy przed wprowadzeniem 
takich zmian.

Or. en

Poprawka 331
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby konsumenci byli informowani na 
piśmie lub drogą elektroniczną oraz 
odpowiednio wcześnie i w sposób 
kompleksowy o zamiarze zwiększenia 
przez dostawcę usług płatniczych 
jakichkolwiek opłat przed 
opublikowaniem rocznego zestawienia.

Or. en
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Poprawka 332
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jednostkową opłatę pobieraną za każdą 
usługę, liczbę przypadków skorzystania z 
danej usługi w odnośnym okresie oraz 
datę skorzystania z danej usługi;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że znaczna część tych informacji jest już dostępna, wymóg ten spowodowałby 
nadmierne obciążenie konsumenta i przyniósł znikome korzyści dodatkowe.

Poprawka 333
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jednostkową opłatę pobieraną za każdą 
usługę, liczbę przypadków skorzystania z 
danej usługi w odnośnym okresie oraz 
datę skorzystania z danej usługi;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg ten spowodowałby przekazywanie klientowi niekontrolowanej ilości informacji. 
Usługi stanowią na przykład polecenia przelewu, polecenia zapłaty, płatności kartą czy 
wypłaty gotówki. Zgodnie z dyrektywą w sprawie usług płatniczych należy informować o 
opłatach za usługi należnych z tytułu poszczególnych płatności, art. 38 lit. c), art. 39 lit. c), 
art. 47 lit. c), art. 48 lit. c) i art. 42 ust. 3 lit. a). Nie ma potrzeby przekazywania 
pokrywających się informacji.
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Poprawka 334
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jednostkową opłatę pobieraną za każdą 
usługę, liczbę przypadków skorzystania z 
danej usługi w odnośnym okresie oraz datę 
skorzystania z danej usługi;

a) jednostkową opłatę pobieraną za każdą 
usługę, liczbę przypadków skorzystania z 
danej usługi w odnośnym okresie oraz datę 
skorzystania z danej usługi lub, w 
przypadku gdy konsument wykupił różne 
usługi połączone w pakiet, opłatę za pakiet 
usług;

Or. en

Poprawka 335
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) całkowitą kwotę opłat pobranych za 
każdą usługę świadczoną w odnośnym 
okresie;

b) całkowitą kwotę opłat pobranych za
każdą usługę świadczoną w odnośnym 
okresie lub, w przypadku gdy konsument 
wykupił różne usługi połączone w pakiet, 
dodatkowy koszt każdej usługi naliczany w 
przypadku, gdy przekroczono maksymalną 
liczbę usług objętych pakietem oraz 
dodatkowy koszt każdej wykorzystanej 
usługi nieobjętej pakietem;

Or. en

Poprawka 336
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) całkowitą kwotę opłat pobranych za 
wszystkie usługi świadczone w odnośnym 
okresie.

c) całkowitą kwotę opłat pobranych za 
każdą usługę świadczoną w odnośnym 
okresie lub, w przypadku gdy konsument 
wykupił różne usługi połączone w pakiet, 
całkowity dodatkowy koszt naliczany w 
przypadku, gdy przekroczono maksymalną 
liczbę usług objętych pakietem oraz 
całkowity dodatkowy koszt 
wykorzystanych usług nieobjętych 
pakietem.

Or. en

Poprawka 337
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) średnie saldo oraz całkowitą kwotę 
odsetek uzyskanych w odnośnym okresie;

Or. en

Poprawka 338
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) całkowitą kwotę odsetek uzyskanych w 
odnośnym okresie;

Or. en
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Poprawka 339
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) odsetki uzyskane i wypłacone z 
rachunku w odnośnym okresie;

Or. en

Poprawka 340
Peter Simon, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) stopa odsetek od salda debetowego 
oraz kwota ogólna zapłaconych odsetek od 
salda debetowego w odnośnym okresie;

Or. de

Poprawka 341
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) liczbę dni, podczas których rachunek 
był obciążony kredytem w rachunku 
bieżącym, oraz całkowitą kwotę odsetek 
wypłaconych w odnośnym okresie;

Or. en
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Poprawka 342
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) liczbę dni, podczas których rachunek 
był obciążony kredytem w rachunku 
bieżącym, stosowane oprocentowanie oraz 
całkowitą kwotę odsetek wypłaconych w 
odnośnym okresie;

Or. en

Poprawka 343
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) zapowiedź opłat naliczanych w 
kolejnym okresie oraz opłat naliczanych w 
przypadku niepodjęcia przez konsumenta 
określonych w dokumencie kroków 
mających na celu uniknięcie takich opłat;

Or. en

Poprawka 344
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) zapowiedź opłat naliczanych w 
kolejnym okresie;
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Or. en

Poprawka 345
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zapowiedź możliwych zmian lub 
podwyżek opłat naliczanych w kolejnym 
okresie;

Or. en

Poprawka 346
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Tytuł „Zestawienie opłat” umieszcza się 
w widocznym miejscu w górnej części 
pierwszej strony zestawienia obok 
wspólnego symbolu celem odróżnienia 
tego dokumentu od innych dokumentów.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Taki poziom szczegółowości dokumentu zawierającego informacje na temat opłat jest dla 
celów dyrektywy zbędny.

Poprawka 347
Sari Essayah
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Tytuł „Zestawienie opłat” umieszcza się 
w widocznym miejscu w górnej części 
pierwszej strony zestawienia obok 
wspólnego symbolu celem odróżnienia 
tego dokumentu od innych dokumentów.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

O formacie powinny decydować państwa członkowskie.

Poprawka 348
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Tytuł „Zestawienie opłat” umieszcza się 
w widocznym miejscu w górnej części 
pierwszej strony zestawienia obok 
wspólnego symbolu celem odróżnienia 
tego dokumentu od innych dokumentów.

skreślony

Or. en

Poprawka 349
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych zgodnie z art. 26 w 
celu określenia formatu zestawienia opłat,

4. Państwa członkowskie określają format 
zestawienia opłat, o którym mowa w art. 3 
ust. 1.
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jego wspólnego symbolu oraz kolejności 
przedstawiania w nim usług, o których
mowa w art. 3 ust. 5.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zezwolić państwom członkowskim na określenie sposobu dostarczania zestawienia 
opłat klientowi, ponieważ wówczas możliwe będzie uwzględnienie specyfiki poszczególnych 
państw.

Poprawka 350
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych zgodnie z art. 26 w 
celu określenia formatu zestawienia opłat, 
jego wspólnego symbolu oraz kolejności
przedstawiania w nim usług, o których 
mowa w art. 3 ust. 5.

4. Państwa członkowskie określają format
zestawienia opłat, jego wspólny symbol
oraz kolejność przedstawiania w nim 
usług, o których mowa w art. 3 ust. 1

Or. en

Uzasadnienie

Taki poziom szczegółowości dokumentu zawierającego informacje na temat opłat jest dla 
celów dyrektywy zbędny.

Poprawka 351
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych zgodnie z art. 26 w 
celu określenia formatu zestawienia opłat, 

4. Państwa członkowskie określają format
zestawienia opłat, jego wspólny symbol
oraz kolejność przedstawiania w nim 
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jego wspólnego symbolu oraz kolejności
przedstawiania w nim usług, o których 
mowa w art. 3 ust. 5.

usług, o których mowa w art. 1 ust. 5

Or. en

Poprawka 352
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych zgodnie z art. 26 w 
celu określenia formatu zestawienia opłat, 
jego wspólnego symbolu oraz kolejności 
przedstawiania w nim usług, o których 
mowa w art. 3 ust. 5.

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych zgodnie z art. 26 w 
celu określenia formatu zestawienia opłat, 
jego wspólnego symbolu oraz kolejności 
przedstawiania w nim usług, o których 
mowa w art. 3 ust. 5, i innych usług.

Or. en

Poprawka 353
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych zgodnie z art. 26 w 
celu określenia formatu zestawienia opłat, 
jego wspólnego symbolu oraz kolejności 
przedstawiania w nim usług, o których 
mowa w art. 3 ust. 5.

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych zgodnie z art. 25 w 
celu określenia formatu zestawienia opłat, 
jego wspólnego symbolu oraz kolejności 
przedstawiania w nim usług, o których 
mowa w art. 3 ust. 5.

Or. fr

Poprawka 354
Werner Langen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych zgodnie z art. 26 w 
celu określenia formatu zestawienia opłat, 
jego wspólnego symbolu oraz kolejności 
przedstawiania w nim usług, o których 
mowa w art. 3 ust. 5.

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych zgodnie z art. 26 w 
celu określenia formatu zestawienia opłat, 
jego wspólnego symbolu oraz kolejności 
przedstawiania w nim usług, o których 
mowa w art. 3 ust. 1.

Or. de

Poprawka 355
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Aby zagwarantować, że zestawienia 
opłat są przyjazne dla konsumentów, 
przed ich wdrożeniem należy 
przeprowadzić we wszystkich państwach 
członkowskich badania konsumenckie.

Or. en

Poprawka 356
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w stosownych przypadkach dostawcy 
usług płatniczych stosowali w podawanych 
informacjach umownych i handlowych 
terminy i definicje zawarte w wykazie 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w stosownych przypadkach dostawcy 
usług płatniczych stosowali w podawanych 
informacjach umownych i handlowych 
definicje zawarte w wykazie najbardziej 
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najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych, o którym mowa w art. 3 ust. 5.

reprezentatywnych usług płatniczych, o 
którym mowa w art. 3 ust. 5. Dostawcy 
usług płatniczych wywiązują się z tego 
obowiązku w terminie dwunastu miesięcy 
od daty publikacji unijnego 
ujednoliconego wykazu.

Or. en

Poprawka 357
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w stosownych przypadkach dostawcy 
usług płatniczych stosowali w podawanych 
informacjach umownych i handlowych 
terminy i definicje zawarte w wykazie 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych, o którym mowa w art. 3 ust. 5.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w stosownych przypadkach dostawcy 
usług płatniczych stosowali w podawanych 
informacjach umownych i handlowych 
terminy i definicje zawarte w wykazie 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych, o którym mowa w art. 3 ust. 5. 
Dostawcy usług płatniczych wywiązują się 
z tego obowiązku w terminie dwunastu 
miesięcy od daty publikacji unijnego 
ujednoliconego wykazu terminów i 
definicji.

Or. en

Poprawka 358
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w stosownych przypadkach dostawcy 
usług płatniczych stosowali w podawanych 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych stosowali w 
podawanych informacjach umownych i 
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informacjach umownych i handlowych 
terminy i definicje zawarte w wykazie 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych, o którym mowa w art. 3 ust. 5.

handlowych terminy i definicje zawarte w 
wykazie usług powiązanych z rachunkiem 
płatniczym, o którym mowa w art. 3 ust. 5.

Or. en

Poprawka 359
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w stosownych przypadkach dostawcy 
usług płatniczych stosowali w podawanych 
informacjach umownych i handlowych 
terminy i definicje zawarte w wykazie 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych, o którym mowa w art. 3 ust. 5.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych stosowali w 
podawanych informacjach umownych i 
handlowych terminy i definicje zawarte w 
wykazie usług, o którym mowa w art. 3 
ust. 5.

Or. en

Poprawka 360
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w stosownych przypadkach dostawcy 
usług płatniczych stosowali w podawanych 
informacjach umownych i handlowych 
terminy i definicje zawarte w wykazie 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych, o którym mowa w art. 3 ust. 5.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en
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Poprawka 361
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w stosownych przypadkach dostawcy 
usług płatniczych stosowali w podawanych 
informacjach umownych i handlowych 
terminy i definicje zawarte w wykazie 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych, o którym mowa w art. 3 ust. 5.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w stosownych przypadkach dostawcy 
usług płatniczych stosowali w podawanych 
informacjach umownych i handlowych 
terminy i definicje zawarte w wykazie 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

Or. de

Poprawka 362
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w stosownych przypadkach dostawcy 
usług płatniczych stosowali w podawanych 
informacjach umownych i handlowych 
terminy i definicje zawarte w wykazie 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych, o którym mowa w art. 3 ust. 5.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w stosownych przypadkach dostawcy 
usług płatniczych stosowali w podawanych 
informacjach umownych i handlowych 
terminy i definicje zawarte w wykazie 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na proponowane skreślenie art. 3 ust. 5.

Poprawka 363
Sari Essayah, Sampo Terho
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy usług płatniczych mogą 
stosować w swoich informacjach 
umownych i handlowych własne 
oznaczenia handlowe w celu opatrzenia 
nimi świadczonych przez siebie usług, pod 
warunkiem że w stosownych przypadkach 
zidentyfikują odpowiadający im termin w 
wykazie, o którym mowa w art. 3 ust. 5.
Dostawcy usług płatniczych nie stosują 
własnych oznaczeń handlowych w 
dokumencie zawierającym informacje na 
temat opłat ani w zestawieniu opłat.

2. Dostawcy usług płatniczych mogą 
stosować w swoich informacjach 
umownych i handlowych własne 
oznaczenia handlowe w celu opatrzenia 
nimi świadczonych przez siebie usług, pod 
warunkiem że w stosownych przypadkach 
zidentyfikują odpowiadający im termin w 
wykazie, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Uprzednie oraz późniejsze informowanie o opłatach za usługi stanowi istotną część 
informacji handlowych i umowy z klientem. W jaki sposób konsument ma powiązać opłatę za 
płatność z zestawieniem opłat i ujednoliconym wykazem opłat, jeżeli nie istnieje związek z 
oznaczeniem handlowym i umową konsumenta? Ostatnie zdanie art. 6 ust. 2 wydaje się 
sprzeczne z dyrektywą w sprawie usług płatniczych i zwyczajowymi wymogami dotyczącymi 
informacji dla konsumentów, a także z art. 4 ust. 2 niniejszej dyrektywy.

Poprawka 364
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy usług płatniczych mogą 
stosować w swoich informacjach 
umownych i handlowych własne 
oznaczenia handlowe w celu opatrzenia 
nimi świadczonych przez siebie usług, pod 
warunkiem że w stosownych przypadkach 
zidentyfikują odpowiadający im termin w 
wykazie, o którym mowa w art. 3 ust. 5. 
Dostawcy usług płatniczych nie stosują 

2. Dostawcy usług płatniczych mogą 
stosować w swoich informacjach 
umownych i handlowych, w dokumencie 
zawierającym informacje na temat opłat 
lub w zestawieniu opłat, własne 
oznaczenia handlowe w celu opatrzenia 
nimi świadczonych przez siebie usług, pod 
warunkiem że w stosownych przypadkach 
zidentyfikują odpowiadającą im definicję



PE516.948v02-00 158/180 AM\1002483PL.doc

PL

własnych oznaczeń handlowych w 
dokumencie zawierającym informacje na 
temat opłat ani w zestawieniu opłat.

w wykazie, o którym mowa w art. 3 ust. 5.

Or. en

Poprawka 365
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy usług płatniczych mogą 
stosować w swoich informacjach 
umownych i handlowych własne 
oznaczenia handlowe w celu opatrzenia 
nimi świadczonych przez siebie usług, pod 
warunkiem że w stosownych przypadkach 
zidentyfikują odpowiadający im termin w 
wykazie, o którym mowa w art. 3 ust. 5. 
Dostawcy usług płatniczych nie stosują 
własnych oznaczeń handlowych w 
dokumencie zawierającym informacje na 
temat opłat ani w zestawieniu opłat.

2. Dostawcy usług płatniczych mogą 
stosować w swoich informacjach 
umownych i handlowych własne 
oznaczenia handlowe w celu opatrzenia 
nimi świadczonych przez siebie usług, pod 
warunkiem że w stosownych przypadkach 
zidentyfikują odpowiadający im termin w 
wykazie, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

Or. de

Poprawka 366
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy usług płatniczych mogą 
stosować w swoich informacjach 
umownych i handlowych własne 
oznaczenia handlowe w celu opatrzenia 
nimi świadczonych przez siebie usług, pod 
warunkiem że w stosownych przypadkach 

2. Dostawcy usług płatniczych mogą 
stosować w swoich informacjach 
umownych i handlowych własne 
oznaczenia handlowe w celu opatrzenia 
nimi świadczonych przez siebie usług, pod 
warunkiem że w stosownych przypadkach 
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zidentyfikują odpowiadający im termin w 
wykazie, o którym mowa w art. 3 ust. 5. 
Dostawcy usług płatniczych nie stosują 
własnych oznaczeń handlowych w 
dokumencie zawierającym informacje na 
temat opłat ani w zestawieniu opłat.

zidentyfikują odpowiadający im termin w 
wykazie, o którym mowa w art. 3 ust. 5. W 
dokumencie zawierającym informacje na 
temat opłat i w zestawieniu opłat dostawcy 
usług płatniczych stosują własne 
oznaczenia handlowe wyłącznie w 
połączeniu z odpowiadającymi im 
terminami zawartymi w wykazie, o którym 
mowa w art. 3 ust. 5 oraz umieszczają te 
oznaczenia w nawiasach.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zwiększenie zrozumiałości dokumentów zawierających 
informacje powiązane z rachunkiem płatniczym. Sformułowano ją w oparciu o uwagi
Stowarzyszenia Niemieckiego Sektora Bankowego (Deutsche Kreditwirtschaft) i austriackich 
banków oszczędnościowych.

Poprawka 367
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy usług płatniczych mogą 
stosować w swoich informacjach 
umownych i handlowych własne 
oznaczenia handlowe w celu opatrzenia 
nimi świadczonych przez siebie usług, pod 
warunkiem że w stosownych przypadkach 
zidentyfikują odpowiadający im termin w 
wykazie, o którym mowa w art. 3 ust. 5. 
Dostawcy usług płatniczych nie stosują 
własnych oznaczeń handlowych w 
dokumencie zawierającym informacje na 
temat opłat ani w zestawieniu opłat.

2. Dostawcy usług płatniczych mogą 
stosować w swoich informacjach 
handlowych własne oznaczenia handlowe 
w celu opatrzenia nimi świadczonych przez 
siebie usług, pod warunkiem że w 
stosownych przypadkach zidentyfikują 
odpowiadający im termin w wykazie, o 
którym mowa w art. 3 ust. 5. Dostawcy 
usług płatniczych nie stosują własnych 
oznaczeń handlowych w dokumencie 
zawierającym informacje na temat opłat, w 
zestawieniu opłat ani w informacjach 
umownych.

Or. en
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Poprawka 368
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Porównywarki internetowe
1. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom dostęp do co najmniej 
jednej strony internetowej porównującej 
opłaty pobierane przez dostawców usług 
płatniczych za usługi oferowane w 
ramach rachunków płatniczych na 
szczeblu krajowym, zgodnie z ust. 2 i 3.
2. Państwa członkowskie ustanawiają 
system dobrowolnej akredytacji dla 
prowadzonych przez podmioty prywatne 
stron internetowych porównujących 
opłaty pobierane przez dostawców usług 
płatniczych za usługi oferowane w 
ramach rachunków płatniczych. Aby 
uzyskać akredytację, porównywarki 
internetowe prowadzone przez podmioty 
prywatne muszą:
a) być prowadzone niezależnie od 
jakiegokolwiek dostawcy usług 
płatniczych;
b) zawierać treści napisane prostym 
językiem, a w stosownych przypadkach –
stosować terminy, o których mowa w art. 3 
ust. 5;
c) dostarczać aktualnych informacji;
d) zapewniać wystarczająco szczegółowy 
przegląd rynku rachunków płatniczych;
e) stosować skuteczną procedurę 
rozpatrywania zapytań i skarg.
3. Jeżeli żadna strona internetowa nie 
uzyskała akredytacji zgodnie z ust. 2, 
państwa członkowskie zapewniają 
stworzenie strony internetowej 
prowadzonej przez właściwe organy, o 
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których mowa w art. 20, lub inny właściwy 
organ publiczny. Jeżeli istnieje strona 
internetowa akredytowana zgodnie z ust. 
2, państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o stworzeniu dodatkowej strony 
internetowej prowadzonej przez właściwe 
organy, o których mowa w art. 20, lub 
inny właściwy organ publiczny. Strony 
internetowe prowadzone przez właściwy 
organ zgodnie z ust. 1 muszą być zgodne z 
przepisami ust. 2 lit. a)–e).
4. Państwa członkowskie zachowują 
prawo do odmowy udzielenia lub 
wycofania akredytacji dla podmiotów 
prywatnych w przypadku 
niewywiązywania się z obowiązków 
określonych w ust. 2.
5. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom dostęp do odpowiednich 
informacji na temat stron internetowych, 
o których mowa w ust. 1. W stosownych 
przypadkach obejmuje to prowadzenie 
publicznie dostępnego rejestru 
porównywarek internetowych 
posiadających akredytację.

Or. en

Uzasadnienie

Strony porównujące ceny nie wchodzą w zakres niniejszej dyrektywy, która odnosi się ściśle 
do rachunków płatniczych.

Poprawka 369
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom dostęp do co najmniej jednej 
strony internetowej porównującej opłaty 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom dostęp do co najmniej jednej 
strony internetowej porównującej na 
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pobierane przez dostawców usług 
płatniczych za usługi oferowane w 
ramach rachunków płatniczych na 
szczeblu krajowym, zgodnie z ust. 2 i 3.

szczeblu krajowym i zgodnie z ust. 2 i 3.

a) opłaty pobierane przez dostawców 
usług płatniczych za usługi oferowane w 
ramach rachunków płatniczych, i
b) wyznaczniki poziomu usług 
świadczonych przez dostawców usług 
płatniczych, w tym liczbę oddziałów i 
liczbę bankomatów. W przypadku obu 
wskaźników w stosownych przypadkach 
należy uwzględnić dane dla określonego 
dostawcy usług płatniczych i właściwej 
sieci dostawców usług płatniczych. 
Ponadto należy wskazać informację 
dotyczącą odległości dzielącej 
użytkownika porównywarki internetowej 
od najbliższego oddziału dostawcy usług 
płatniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zapewnienie należytego uwzględnienia sieci oddziałów i 
bankomatów w ramach porównywarki internetowej, aby w ten sposób promować bardziej 
wydajne pojęcie konkurencji, podczas gdy Komisja w swoim wniosku proponuje jedynie wąski 
zakres obejmujący ceny. Niniejszą poprawkę sformułowano w oparciu o uwagi
Stowarzyszenia Niemieckich Banków Spółdzielczych oraz Stowarzyszenia Niemieckich 
Banków Oszczędnościowych.

Poprawka 370
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom dostęp do co najmniej jednej 
strony internetowej porównującej opłaty 
pobierane przez dostawców usług 
płatniczych za usługi oferowane w ramach 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom dostęp do co najmniej jednej 
strony internetowej porównującej opłaty 
pobierane przez dostawców usług 
płatniczych za usługi oferowane w ramach 
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rachunków płatniczych na szczeblu 
krajowym, zgodnie z ust. 2 i 3.

rachunków płatniczych na szczeblu 
krajowym, zgodnie z ust. 2 i 3, oraz jakość 
i zakres usług różnych dostawców.

Or. de

Poprawka 371
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom dostęp do co najmniej jednej 
strony internetowej porównującej opłaty 
pobierane przez dostawców usług 
płatniczych za usługi oferowane w ramach 
rachunków płatniczych na szczeblu 
krajowym, zgodnie z ust. 2 i 3.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom dostęp do co najmniej jednej 
strony internetowej, która zawiera 
porównanie opłat pobieranych przez 
dostawców usług płatniczych za usługi 
oferowane w ramach rachunków 
płatniczych na szczeblu krajowym, zgodnie
z ust. 2 lub 3.

Or. en

Poprawka 372
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom dostęp do co najmniej jednej 
strony internetowej porównującej opłaty 
pobierane przez dostawców usług 
płatniczych za usługi oferowane w ramach
rachunków płatniczych na szczeblu 
krajowym, zgodnie z ust. 2 i 3.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom swobodny dostęp do co 
najmniej jednej strony internetowej 
porównującej opłaty pobierane przez 
dostawców usług płatniczych i 
oprocentowanie rachunków płatniczych na 
szczeblu krajowym, zgodnie z ust. 2 i 3.

Or. en
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Poprawka 373
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom dostęp do co najmniej jednej 
strony internetowej porównującej opłaty 
pobierane przez dostawców usług 
płatniczych za usługi oferowane w ramach 
rachunków płatniczych na szczeblu 
krajowym, zgodnie z ust. 2 i 3.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom dostęp do co najmniej jednej 
strony internetowej porównującej opłaty 
pobierane przez dostawców usług 
płatniczych za usługi powiązane z 
rachunkami płatniczymi na szczeblu 
krajowym, zgodnie z ust. 2 i 3.

Or. en

Poprawka 374
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie ustanawiają 
system dobrowolnej akredytacji dla 
prowadzonych przez podmioty prywatne 
stron internetowych porównujących opłaty 
pobierane przez dostawców usług 
płatniczych za usługi oferowane w ramach 
rachunków płatniczych. Aby uzyskać 
akredytację, porównywarki internetowe 
prowadzone przez podmioty prywatne 
muszą:

2. Państwa członkowskie ustanawiają 
system obowiązkowej akredytacji dla 
prowadzonych przez podmioty prywatne 
stron internetowych porównujących 
elementy wymienione w art. 7 ust. 1,
oferowane w ramach rachunków 
płatniczych. Aby uzyskać akredytację, 
porównywarki internetowe prowadzone 
przez podmioty prywatne muszą:

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zapewnienie należytego uwzględnienia sieci oddziałów i 
bankomatów w ramach porównywarki internetowej, aby w ten sposób promować bardziej 
wydajne pojęcie konkurencji, podczas gdy Komisja w swoim wniosku proponuje jedynie wąski 
zakres obejmujący ceny. Niniejszą poprawkę sformułowano w oparciu o uwagi
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Stowarzyszenia Niemieckich Banków Spółdzielczych.

Poprawka 375
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie ustanawiają 
system dobrowolnej akredytacji dla 
prowadzonych przez podmioty prywatne 
stron internetowych porównujących opłaty 
pobierane przez dostawców usług 
płatniczych za usługi oferowane w ramach
rachunków płatniczych. Aby uzyskać 
akredytację, porównywarki internetowe 
prowadzone przez podmioty prywatne 
muszą:

2. Państwa członkowskie ustanawiają 
system dobrowolnej akredytacji dla 
prowadzonych przez podmioty prywatne 
stron internetowych porównujących opłaty 
pobierane przez dostawców usług 
płatniczych i oprocentowanie rachunków 
płatniczych. Aby uzyskać akredytację, 
porównywarki internetowe prowadzone 
przez podmioty prywatne muszą:

Or. en

Poprawka 376
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) być prowadzone niezależnie od 
jakiegokolwiek dostawcy usług 
płatniczych;

a) być prawnie niezależne od 
jakiegokolwiek dostawcy usług 
płatniczych;

Or. en

Uzasadnienie

Niezależne prowadzenie nie wystarczy, aby zagwarantować, że nie wystąpi konflikt interesów. 
Niezależność prawna jest najlepszą gwarancją obiektywności porównywarek.
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Poprawka 377
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) być prowadzone niezależnie od 
jakiegokolwiek dostawcy usług 
płatniczych;

a) być prowadzone niezależnie i być 
niezależne finansowo od jakiegokolwiek 
dostawcy usług płatniczych;

Or. en

Poprawka 378
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) być prowadzone niezależnie od 
jakiegokolwiek dostawcy usług 
płatniczych;

a) być niezależne od jakiegokolwiek 
dostawcy usług płatniczych;

Or. en

Poprawka 379
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) być prowadzone niezależnie od 
jakiegokolwiek dostawcy usług 
płatniczych;

a) być prowadzone niezależnie od 
jakiegokolwiek dostawcy usług 
płatniczych; informacje dotyczące 
struktury własnościowej i dostawcy strony 
powinny być łatwo dostępne i widoczne; 

Or. en
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Poprawka 380
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wyraźnie podawać do wiadomości 
swoją strukturę własnościową i źródła 
finansowania;

Or. en

Poprawka 381
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zawierać treści napisane prostym 
językiem, a w stosownych przypadkach –
stosować terminy, o których mowa w art. 3 
ust. 5;

b) zawierać treści napisane prostym 
językiem, a w stosownych przypadkach –
stosować terminy, o których mowa w art. 3 
ust. 1;

Or. de

Poprawka 382
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zawierać treści napisane prostym 
językiem, a w stosownych przypadkach –
stosować terminy, o których mowa w art. 3 
ust. 5;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en
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Poprawka 383
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dostarczać aktualnych informacji; c) dostarczać aktualnych, wyczerpujących, 
dokładnych i przyjaznych dla 
konsumentów informacji;

Or. en

Poprawka 384
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dostarczać aktualnych informacji; c) dostarczać aktualnych, dokładnych, 
wiarygodnych i przyjaznych dla 
konsumentów informacji;

Or. en

Poprawka 385
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 –litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewniać wystarczająco szczegółowy 
przegląd rynku rachunków płatniczych;

d) zapewniać wystarczająco szczegółowy 
przegląd rynku rachunków płatniczych, 
akceptując wnioski o umieszczenie na 
stronie każdego z dostawców usług 
płatniczych świadczącego usługi w danym 
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państwie członkowskim;

Or. en

Poprawka 386
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewniać wystarczająco szczegółowy 
przegląd rynku rachunków płatniczych;

d) zapewniać wystarczająco szczegółowy 
przegląd rynku rachunków płatniczych i 
przekazywać informacje dotyczące udziału 
rynkowego objętego daną stroną 
internetową;

Or. en

Poprawka 387
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) przekazywać informacje, lecz nie 
wszelkiego rodzaju zalecenia;

Or. en

Poprawka 388
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) przekazywać informacje, lecz nie 
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wszelkiego rodzaju zalecenia;

Or. en

Poprawka 389
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jeżeli od dostawców usług płatniczych 
pobierane są opłaty z tytułu umieszczenia 
ich na takich stronach, opłaty te są 
niedyskryminujące i są publikowane na 
stronie;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uniknięcie faworyzowania dostawców usług płatniczych w ramach 
strony zależnie od wysokości wniesionych przez nich opłat.

Poprawka 390
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dostawcy usług płatniczych nie 
odpowiadali za informacje zawarte na 
akredytowanych lub nieakredytowanych 
stronach internetowych, gdyż nie są oni 
odpowiedzialni za ich prowadzenie;

Or. en
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Poprawka 391
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Odpowiedni Europejski Urząd 
Nadzoru jest uprawniony do przyjęcia 
projektu norm technicznych w celu 
określenia norm dotyczących warunków 
porównywarki internetowej, zgodnie z ust. 
2, zwłaszcza w odniesieniu do 
wyznaczników poziomu usług 
świadczonych przez dostawcę usług 
płatniczych, w tym liczby oddziałów; liczby 
bankomatów danego dostawcy usług 
płatniczych i, w stosownych przypadkach, 
właściwej grupy dostawców usług 
płatniczych; a także informacji 
dotyczących odległości dzielącej 
użytkownika porównywarki internetowej 
od najbliższego oddziału dostawcy usług 
płatniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zapewnienie skutecznych norm promowania konkurencji. 
Sformułowano ją w oparciu o uwagi Stowarzyszenia Niemieckich Banków Spółdzielczych 
oraz Stowarzyszenia Niemieckich Banków Oszczędnościowych.

Poprawka 392
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Aby ułatwić przegląd opłat 
pobieranych przez dostawców usług 
płatniczych w Unii Europejskiej, Komisja 
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Europejska ustanawia aktualny, 
niezależny, dokładny, wiarygodny i 
przyjazny dla konsumentów portal 
zawierający łącza do wszystkich 
akredytowanych porównywarek 
internetowych w poszczególnych 
państwach członkowskich. 

Or. en

Poprawka 393
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja ustanawia i stale aktualizuje 
ogólnodostępny unijny portal internetowy 
zawierający łącza do wszystkich 
porównywarek internetowych 
prowadzonych przez właściwe organy i 
akredytowane podmioty prywatne na 
szczeblu krajowym.

Or. en

Poprawka 394
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przed upływem 2018 r. należy również 
stworzyć europejskie strony internetowe 
porównujące opłaty pobierane przez 
dostawców usług płatniczych z tytułu 
świadczenia usług oferowanych w 
zakresie rachunków płatniczych w 
poszczególnych państwach członkowskich.
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Do tego czasu Komisja Europejska 
stworzy publiczną europejską 
porównywarkę internetową prowadzoną 
we współpracy z EUNB.
Do tego czasu Komisja Europejska tworzy 
także, za pośrednictwem aktu 
delegowanego, zgodnie z art. 24, system 
dobrowolnej akredytacji dla europejskich 
porównywarek internetowych 
prowadzonych przez podmioty prywatne. 
Aby uzyskać akredytację, europejskie 
porównywarki internetowe prowadzone 
przez podmioty prywatne muszą spełnić 
wszystkie warunki wymienione w ust. 2. 
Komisja Europejska zachowuje prawo do 
odmowy udzielenia lub wycofania 
akredytacji dla podmiotów prywatnych w 
przypadku niewywiązywania się z 
obowiązków wymienionych w ust. 2.

Or. en

Poprawka 395
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Komisja Europejska ustanawia i stale 
aktualizuje jeden portal zawierający łącza 
do akredytowanych porównywarek 
internetowych dla każdego z państw 
członkowskich i na szczeblu europejskim.
W ramach portalu konsumentom 
udostępniany jest słowniczek unijnej 
ujednoliconej terminologii przyjętej 
zgodnie z art. 3 oraz wytyczne dotyczące 
transgranicznego przenoszenia 
rachunków płatniczych.
Na portalu publikuje się także wykaz 
kontaktów do poszczególnych właściwych 
organów krajowych, o których mowa w 
art. 20, oraz zapewnia się łatwy dostęp to 
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tego wykazu.

Or. en

Poprawka 396
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Unijny portal porównywarek 

internetowych
1. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję i EUNB o porównywarkach 
internetowych działających zgodnie z 
art. 7 ust. 1 i 2.
2. Komisja, we współpracy z EUNB, 
tworzy publicznie dostępny unijny portal 
porównywarek internetowych na szczeblu 
krajowym, umożliwiając równoległe 
porównywanie rachunków płatniczych 
oferowanych w poszczególnych państwach 
członkowskich. W celu uzupełnienia 
podawanych informacji portal unijny 
powinien zawierać słowniczek 
ujednoliconej terminologii UE przyjętej 
zgodnie z art. 3 ust. 4 oraz praktyczne 
wytyczne dotyczące transgranicznego 
przenoszenia rachunków płatniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Poparcie poprawki nr 57 sprawozdawców. Jest ona niezbędna, aby zaspokoić potrzeby coraz 
bardziej mobilnych obywateli UE oraz promować jednolity rynek usług powiązanych z 
rachunkami płatniczymi.
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Poprawka 397
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku gdy rachunek płatniczy jest 
oferowany łącznie z inną usługą lub innym 
produktem w ramach pakietu, dostawca 
usług płatniczych informował konsumenta 
o możliwości nabycia rachunku 
płatniczego oddzielnie oraz przekazywał 
oddzielne informacje na temat kosztów i
opłat związanych z poszczególnymi 
produktami i usługami oferowanymi w 
ramach pakietu.

1. Nie naruszając art. 4 ust. 2, państwa
członkowskie dopilnowują, aby w 
przypadku gdy rachunek płatniczy jest 
oferowany łącznie z inną usługą finansową
lub innym produktem finansowym w 
ramach pakietu, dostawca usług 
płatniczych informował konsumenta o 
możliwości nabycia rachunku płatniczego 
oddzielnie i – jeżeli jest taka możliwość –
przekazywał oddzielne informacje na temat 
opłat związanych z poszczególnymi 
innymi produktami i usługami 
finansowymi oferowanymi w ramach 
pakietu, jeżeli istnieje możliwość 
wykupienia każdego z tych produktów i 
usług finansowych oddzielnie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że istnieje różnica między rachunkami, w ramach których oferuje się zakres 
usług, a takimi, które łączy się w pakiety razem z innymi usługami finansowymi, takimi jak 
ubezpieczenie. W drugim przypadku nie ma możliwości rozdzielenia usług. Odnośnie do 
takich przypadków należy wprowadzić wymóg, mający na celu zapewnienie tego, aby 
dostawcy usług płatniczych informowali konsumenta o kosztach związanych z otwarciem 
rachunku płatniczego w formie pakietu oraz upewniali się, czy klient kwalifikuje się do zakupu 
produktu w formie pakietu.

Poprawka 398
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
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w przypadku gdy rachunek płatniczy jest 
oferowany łącznie z inną usługą lub innym 
produktem w ramach pakietu, dostawca 
usług płatniczych informował konsumenta 
o możliwości nabycia rachunku 
płatniczego oddzielnie oraz przekazywał 
oddzielne informacje na temat kosztów i 
opłat związanych z poszczególnymi 
produktami i usługami oferowanymi w 
ramach pakietu.

w przypadku gdy rachunek płatniczy jest 
oferowany łącznie z inną usługą lub innym 
produktem w ramach pakietu, dostawca 
usług płatniczych informował konsumenta 
o możliwości nabycia rachunku 
płatniczego oddzielnie oraz przekazywał 
oddzielne informacje na temat kosztów i 
powiązanych opłat.

Or. en

Poprawka 399
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku gdy rachunek płatniczy jest 
oferowany łącznie z inną usługą lub innym 
produktem w ramach pakietu, dostawca 
usług płatniczych informował konsumenta
o możliwości nabycia rachunku 
płatniczego oddzielnie oraz przekazywał 
oddzielne informacje na temat kosztów i 
opłat związanych z poszczególnymi 
produktami i usługami oferowanymi w 
ramach pakietu.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku gdy rachunek płatniczy jest 
oferowany łącznie z inną usługą lub innym 
produktem w ramach pakietu, dostawca 
usług płatniczych informował konsumenta 
o możliwości nabycia rachunku 
płatniczego oddzielnie oraz przekazywał 
oddzielne informacje na temat kosztów i 
opłat związanych z poszczególnymi 
produktami i usługami oferowanymi w 
ramach pakietu, aby zapewnić całkowitą 
przejrzystość subsydiowania skrośnego.

Or. en

Poprawka 400
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku gdy rachunek płatniczy jest 
oferowany łącznie z inną usługą lub 
innym produktem w ramach pakietu, 
dostawca usług płatniczych informował 
konsumenta o możliwości nabycia 
rachunku płatniczego oddzielnie oraz 
przekazywał oddzielne informacje na temat 
kosztów i opłat związanych z 
poszczególnymi produktami i usługami 
oferowanymi w ramach pakietu.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku gdy usługi świadczone w 
ramach podstawowego rachunku 
płatniczego określonego w art. 16 są 
oferowane łącznie z innymi usługami lub 
innymi produktami w ramach pakietu, 
dostawca usług płatniczych informował 
konsumenta w sposób terminowy przed 
zawarciem umowy rachunku płatniczego z 
konsumentem o możliwości nabycia 
takich usług i produktów oddzielnie oraz 
przekazywał oddzielne informacje na temat 
kosztów i opłat związanych z 
poszczególnymi usługami lub produktami 
oferowanymi w ramach pakietu.

Or. en

Uzasadnienie

Sprzedaż wiązana (tj. zmuszanie konsumentów do nabywania pakietu, gdy jego elementy 
mogą być udostępniane oddzielnie) powinna być zakazana. Wszystkie usługi niewchodzące w 
zakres rachunku płatniczego należy wymieniać oddzielnie, a konsumentowi należy zapewnić 
możliwość decydowania o ich zakupie (sformułowano w oparciu o sugestie Grupy 
Użytkowników Usług Finansowych i Europejskiej Organizacji Konsumentów).

Poprawka 401
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku gdy rachunek płatniczy jest 
oferowany łącznie z inną usługą lub innym 
produktem w ramach pakietu, dostawca 
usług płatniczych informował konsumenta 
o możliwości nabycia rachunku 
płatniczego oddzielnie oraz przekazywał 
oddzielne informacje na temat kosztów i 
opłat związanych z poszczególnymi 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku gdy rachunek płatniczy jest 
oferowany łącznie z inną usługą lub innym 
produktem w ramach pakietu, dostawca 
usług płatniczych informował konsumenta 
o możliwości nabycia rachunku 
płatniczego oddzielnie oraz – jeżeli jest 
taka możliwość – przekazywał oddzielne 
informacje na temat kosztów i opłat 
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produktami i usługami oferowanymi w 
ramach pakietu.

związanych z poszczególnymi produktami 
i usługami oferowanymi w ramach pakietu.

Or. en

Poprawka 402
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku gdy rachunek płatniczy jest 
oferowany łącznie z inną usługą lub innym 
produktem w ramach pakietu, dostawca 
usług płatniczych informował konsumenta 
o możliwości nabycia rachunku 
płatniczego oddzielnie oraz przekazywał 
oddzielne informacje na temat kosztów i 
opłat związanych z poszczególnymi 
produktami i usługami oferowanymi w 
ramach pakietu.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku gdy rachunek płatniczy jest 
oferowany łącznie z inną usługą lub innym 
produktem w ramach pakietu, dostawca 
usług płatniczych informował konsumenta 
w odpowiednim terminie przed zawarciem 
umowy rachunku płatniczego o 
możliwości nabycia rachunku płatniczego 
oddzielnie oraz przekazywał oddzielne 
informacje na temat kosztów i opłat 
związanych z poszczególnymi produktami 
i usługami oferowanymi w ramach pakietu.

Or. en

Poprawka 403
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Konsument ma możliwość oddzielnie 
nabyć usługi, które nie są świadczone w 
ramach podstawowego rachunku 
płatniczego określonego w art. 16.

Or. en
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Poprawka 404
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Ponadto dostawcy usług płatniczych 
powinni, w stosownych przypadkach, mieć 
możliwość oferowania produktów 
kredytowych jako odrębnych usług 
konsumentom korzystającym z 
podstawowych rachunków płatniczych. 
Dostęp do rachunku podstawowego lub 
korzystanie z tego rachunku nie powinno 
być w żaden sposób ograniczone lub 
uwarunkowane zakupem takich 
odrębnych produktów lub usług.

Or. en

Poprawka 405
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, w 
przypadku gdy łącznie z rachunkiem 
płatniczym oferowane są tylko usługi 
płatnicze zdefiniowane w art. 4 pkt 3 
dyrektywy 2007/64/WE.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślony jako zbędny, jeżeli ust. 1 umożliwia łączenie usług objętych definicją podstawowego 
rachunku płatniczego zawartą w art. 16.
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Poprawka 406
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, w 
przypadku gdy łącznie z rachunkiem 
płatniczym oferowane są tylko usługi 
płatnicze zdefiniowane w art. 4 pkt 3 
dyrektywy 2007/64/WE.

skreślony

Or. en


