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Pozmeňujúci návrh 119
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Pre zlepšenie a rozvoj jednotného trhu 
retailového bankovníctva sa však dá urobiť 
viac. Konkrétne nedostatočná 
transparentnosť a porovnateľnosť 
poplatkov, ako aj ťažkosti pri presune 
platobných účtov ešte stále prekážajú 
vo využívaní úplne integrovaného trhu.

(3) Pre zlepšenie a rozvoj jednotného trhu 
retailového bankovníctva sa však dá urobiť 
viac, i keď nie je isté, že existuje 
významný dopyt po cezhraničnom presune 
platobných účtov. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Súčasné podmienky jednotného trhu 
môžu odrádzať poskytovateľov 
platobných služieb od uplatňovania 
slobody usadiť sa alebo poskytovať služby 
v celej Únii, pretože prilákať zákazníkov 
je pri vstupe na nový trh zložité. 
Vstupovanie na nové trhy si často 
vyžaduje veľké investície. Tieto investície 
sú odôvodnené len vtedy, ak poskytovateľ 
predpokladá dostatočné príležitosti 
a zodpovedajúci dopyt spotrebiteľov. 
Nízka úroveň mobility spotrebiteľov, 
pokiaľ ide o retailové finančné služby, je 
vo veľkej miere spôsobená nedostatočnou 
transparentnosťou a porovnateľnosťou 
poplatkov a služieb v ponuke, ako aj 
ťažkosťami súvisiacimi s presunom 
platobných účtov. Tieto faktory potláčajú 

vypúšťa sa
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aj dopyt. Osobitne to platí v cezhraničnom 
kontexte.

Or. en

Odôvodnenie

Prakticky neexistujú dôkazy o tom, že nízka mobilita spotrebiteľov v tejto oblasti je 
zapríčinená nedostatkom transparentnosti a porovnateľnosti.

Pozmeňujúci návrh 121
Werner Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Súčasné podmienky jednotného trhu 
môžu odrádzať poskytovateľov platobných 
služieb od uplatňovania slobody usadiť sa 
alebo poskytovať služby v celej Únii, 
pretože prilákať zákazníkov je pri vstupe 
na nový trh zložité. Vstupovanie na nové 
trhy si často vyžaduje veľké investície. 
Tieto investície sú odôvodnené len vtedy, 
ak poskytovateľ predpokladá dostatočné 
príležitosti a zodpovedajúci dopyt 
spotrebiteľov. Nízka úroveň mobility 
spotrebiteľov, pokiaľ ide o retailové 
finančné služby, je vo veľkej miere 
spôsobená nedostatočnou 
transparentnosťou a porovnateľnosťou 
poplatkov a služieb v ponuke, ako aj 
ťažkosťami súvisiacimi s presunom 
platobných účtov. Tieto faktory potláčajú 
aj dopyt. Osobitne to platí v cezhraničnom 
kontexte.

(4) Súčasné podmienky jednotného trhu 
môžu odrádzať poskytovateľov platobných 
služieb od uplatňovania slobody usadiť sa 
alebo poskytovať služby v celej Únii, 
pretože prilákať zákazníkov je pri vstupe 
na nový trh zložité. Vstupovanie na nové 
trhy si často vyžaduje veľké investície. 
Tieto investície sú odôvodnené len vtedy, 
ak poskytovateľ predpokladá dostatočné 
príležitosti a zodpovedajúci dopyt 
spotrebiteľov. Nízka úroveň mobility 
spotrebiteľov v niektorých členských 
štátoch, pokiaľ ide o retailové finančné 
služby, je vo veľkej miere spôsobená 
nedostatočnou transparentnosťou 
a porovnateľnosťou poplatkov a služieb 
v ponuke, ako aj ťažkosťami súvisiacimi 
s presunom platobných účtov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 122
Jean-Paul Gauzès
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Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Súčasné podmienky jednotného trhu 
môžu odrádzať poskytovateľov platobných 
služieb od uplatňovania slobody usadiť sa 
alebo poskytovať služby v celej Únii, 
pretože prilákať zákazníkov je pri vstupe 
na nový trh zložité. Vstupovanie na nové 
trhy si často vyžaduje veľké investície. 
Tieto investície sú odôvodnené len vtedy, 
ak poskytovateľ predpokladá dostatočné 
príležitosti a zodpovedajúci dopyt 
spotrebiteľov. Nízka úroveň mobility 
spotrebiteľov, pokiaľ ide o retailové 
finančné služby, je vo veľkej miere 
spôsobená nedostatočnou 
transparentnosťou a porovnateľnosťou 
poplatkov a služieb v ponuke, ako aj 
ťažkosťami súvisiacimi s presunom 
platobných účtov. Tieto faktory potláčajú 
aj dopyt. Osobitne to platí v cezhraničnom 
kontexte.

(4) Súčasné podmienky jednotného trhu 
môžu odrádzať poskytovateľov platobných 
služieb od uplatňovania slobody usadiť sa 
alebo poskytovať služby v celej Únii, 
pretože prilákať zákazníkov je pri vstupe 
na nový trh zložité. Vstupovanie na nové 
trhy si často vyžaduje veľké investície. 
Tieto investície sú odôvodnené len vtedy, 
ak poskytovateľ predpokladá dostatočné 
príležitosti a zodpovedajúci dopyt 
spotrebiteľov. Nízka úroveň mobility 
spotrebiteľov, pokiaľ ide o retailové 
finančné služby, je vo veľkej miere 
spôsobená nedostatočnou 
transparentnosťou a porovnateľnosťou 
poplatkov a služieb v ponuke, ako aj 
ťažkosťami súvisiacimi s presunom 
platobných účtov. Tieto faktory potláčajú 
aj dopyt.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Významné prekážky dokončenia 
jednotného trhu v oblasti platobných 
účtov môžu vznikať aj trieštením 
existujúcich vnútroštátnych regulačných 
rámcov. Súčasné ustanovenia na 
vnútroštátnej úrovni týkajúce 
sa platobných účtov a najmä 
porovnateľnosti poplatkov a presunu 
platobných účtov sa odlišujú. V prípade 
presunu účtov chýbajú jednotné záväzné 

vypúšťa sa
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opatrenia na úrovni EÚ, čo vedie 
k odlišným postupom a opatreniam na
vnútroštátnej úrovni. Tieto rozdiely sú 
ešte výraznejšie v oblasti porovnateľnosti 
poplatkov, v ktorej na úrovni EÚ 
neexistujú opatrenia dokonca ani 
samoregulačného charakteru. Ak sa tieto 
rozdiely v budúcnosti prehĺbili, keďže 
banky majú tendenciu prispôsobovať 
svoje postupy na mieru vnútroštátnym 
trhom, náklady na cezhraničnú prevádzku 
v porovnaní s nákladmi, ktoré znášajú 
domáci poskytovatelia, by sa zvýšili 
a z toho dôvodu by sa znížila atraktivita 
cezhraničného podnikania. Cezhraničnú 
činnosť na vnútornom trhu brzdia 
obmedzenia spotrebiteľov, keď si chcú 
otvoriť platobný účet v zahraničí. 
Existujúce obmedzujúce kritériá 
oprávnenosti môžu brániť európskym 
občanom vo voľnom pohybe v rámci 
Únie. Poskytnutím prístupu k platobnému 
účtu všetkým spotrebiteľom sa umožní ich 
zapojenie do vnútorného trhu a vďaka 
tomu budú môcť čerpať výhody 
jednotného trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Veľa tvrdení týkajúcich sa vnútorného trhu v sektore retailových finančných služieb sa 
neopiera o dôkazy vyplývajúce z výskumu.  Nie je jasné, že je žiaduce vytvorenie služby 
prenosu účtu na úrovni EÚ z dôvodu veľkých nákladov, dosiahnutého pokroku pri zriaďovaní 
SEPA a nedostatku dopytu po tejto službe.

Pozmeňujúci návrh 124
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Významné prekážky dokončenia (5) Významné prekážky dokončenia 
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jednotného trhu v oblasti platobných účtov 
môžu vznikať aj trieštením existujúcich 
vnútroštátnych regulačných rámcov. 
Súčasné ustanovenia na vnútroštátnej 
úrovni týkajúce sa platobných účtov 
a najmä porovnateľnosti poplatkov 
a presunu platobných účtov sa odlišujú. 
V prípade presunu účtov chýbajú jednotné 
záväzné opatrenia na úrovni EÚ, čo vedie 
k odlišným postupom a opatreniam na 
vnútroštátnej úrovni. Tieto rozdiely sú ešte 
výraznejšie v oblasti porovnateľnosti 
poplatkov, v ktorej na úrovni EÚ 
neexistujú opatrenia dokonca ani 
samoregulačného charakteru. Ak sa tieto 
rozdiely v budúcnosti prehĺbili, keďže 
banky majú tendenciu prispôsobovať svoje 
postupy na mieru vnútroštátnym trhom, 
náklady na cezhraničnú prevádzku 
v porovnaní s nákladmi, ktoré znášajú 
domáci poskytovatelia, by sa zvýšili 
a z toho dôvodu by sa znížila atraktivita 
cezhraničného podnikania. Cezhraničnú 
činnosť na vnútornom trhu brzdia 
obmedzenia spotrebiteľov, keď si chcú 
otvoriť platobný účet v zahraničí. 
Existujúce obmedzujúce kritériá 
oprávnenosti môžu brániť európskym 
občanom vo voľnom pohybe v rámci Únie. 
Poskytnutím prístupu k platobnému účtu 
všetkým spotrebiteľom sa umožní ich 
zapojenie do vnútorného trhu a vďaka 
tomu budú môcť čerpať výhody 
jednotného trhu.

jednotného trhu v oblasti platobných účtov 
môžu vznikať aj trieštením existujúcich 
vnútroštátnych regulačných rámcov. 
Súčasné ustanovenia na vnútroštátnej 
úrovni týkajúce sa platobných účtov 
a najmä porovnateľnosti poplatkov 
a presunu platobných účtov sa odlišujú. S 
cieľom dobudovať jednotný trh v oblasti 
platobných účtov a vytvoriť z EÚ 
inkluzívny moderný digitálny priestor je 
dôležité odstrániť vnútroštátne hranice a 
podnietiť verejné a súkromné investície 
do SEPA. Všetci spotrebitelia by mali mať 
možnosť využívať prínosy zo SEPA.
V prípade presunu účtov chýbajú jednotné 
záväzné opatrenia na úrovni EÚ, čo vedie 
k odlišným postupom a opatreniam na 
vnútroštátnej úrovni. Tieto rozdiely sú ešte 
výraznejšie v oblasti porovnateľnosti 
poplatkov, v ktorej na úrovni EÚ 
neexistujú opatrenia dokonca ani 
samoregulačného charakteru. Ak sa tieto 
rozdiely v budúcnosti prehĺbili, keďže 
banky majú tendenciu prispôsobovať svoje 
postupy na mieru vnútroštátnym trhom, 
náklady na cezhraničnú prevádzku 
v porovnaní s nákladmi, ktoré znášajú 
domáci poskytovatelia, by sa zvýšili 
a z toho dôvodu by sa znížila atraktivita 
cezhraničného podnikania. Cezhraničnú 
činnosť na vnútornom trhu brzdia 
obmedzenia spotrebiteľov, keď si chcú 
otvoriť platobný účet v zahraničí. 
Existujúce obmedzujúce kritériá 
oprávnenosti môžu brániť európskym 
občanom vo voľnom pohybe v rámci Únie. 
Poskytnutím prístupu k platobnému účtu 
všetkým spotrebiteľom sa umožní ich 
zapojenie do vnútorného trhu a vďaka 
tomu budú môcť čerpať výhody 
jednotného trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Syed Kamall
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Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Okrem toho keďže niektorí 
perspektívni zákazníci si neotvoria účty, 
pretože im sú odmietnuté alebo im nie sú 
ponúknuté vhodné produkty, možný dopyt 
po službách poskytovaných s platobnými 
účtami v EÚ nie je v súčasnosti úplne 
využitý. Širšie zapojenie spotrebiteľov do 
vnútorného trhu by ďalej stimulovalo 
poskytovateľov platobných služieb, aby 
vstupovali na nové trhy. Vytvorenie 
podmienok, ktoré by umožnili všetkým 
spotrebiteľom prístup k platobnému účtu, 
je nevyhnutné na to, aby sa intenzívnejšie 
zapájali do vnútorného trhu a využívali 
výhody, ktoré prináša jednotný trh.

(6) Existujú značné rozdiely medzi 
členskými štátmi, pokiaľ ide o dostupnosť 
platobných účtov pre spotrebiteľov. V tých 
členských štátoch, v ktorých veľký podiel 
obyvateľstva nemá bankový účet, sa ako 
dôvod javí skôr nedostatočná banková 
infraštruktúra a/alebo skutočnosť, že 
spotrebiteľ uprednostnil neotvorenie 
platobného účtu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Werner Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Okrem toho keďže niektorí 
perspektívni zákazníci si neotvoria účty, 
pretože im sú odmietnuté alebo im nie sú 
ponúknuté vhodné produkty, možný dopyt 
po službách poskytovaných s platobnými 
účtami v EÚ nie je v súčasnosti úplne 
využitý. Širšie zapojenie spotrebiteľov do 
vnútorného trhu by ďalej stimulovalo 
poskytovateľov platobných služieb, aby 
vstupovali na nové trhy. Vytvorenie 
podmienok, ktoré by umožnili všetkým 
spotrebiteľom prístup k platobnému účtu, 
je nevyhnutné na to, aby sa intenzívnejšie 
zapájali do vnútorného trhu a využívali 

(6) Okrem toho keďže niektorí 
perspektívni zákazníci si neotvoria účty, 
pretože sú im odmietnuté alebo nie sú 
ponúknuté vhodné produkty, alebo v 
dôsledku kultúrnych faktorov 
uprednostňujú hotovosť, možný dopyt po 
službách poskytovaných s platobnými 
účtami v EÚ nie je v súčasnosti úplne 
využitý. Širšie zapojenie spotrebiteľov do 
vnútorného trhu by ďalej stimulovalo 
poskytovateľov platobných služieb, aby 
vstupovali na nové trhy. Vytvorenie 
podmienok, ktoré by umožnili všetkým 
spotrebiteľom prístup k platobnému účtu, 
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výhody, ktoré prináša jednotný trh. je nevyhnutné na to, aby sa intenzívnejšie 
zapájali do vnútorného trhu a využívali 
výhody, ktoré prináša jednotný trh.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 127
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Transparentnosť a porovnateľnosť 
poplatkov sa riešila samoregulačnou 
iniciatívou, ktorú spustilo odvetvie 
bankovníctva. V prípade týchto usmernení 
však nebola dosiahnutá konečná zhoda. 
Pokiaľ ide o presun účtu, spoločné zásady, 
ktoré v roku 2008 ustanovil Európsky 
výbor bankového sektora, obsahujú 
modelový mechanizmus presunu medzi 
bankovými účtami, ktorý ponúkajú 
poskytovatelia platobných služieb 
nachádzajúci sa v rovnakom členskom 
štáte. Vzhľadom na ich nezáväzný 
charakter sa však tieto zásady uplatňovali 
v rámci celej EÚ nejednotným spôsobom 
a s nepresvedčivými výsledkami. Okrem 
toho sa spoločnými zásadami rieši len 
presun bankového účtu na vnútroštátnej 
úrovni a nerieši sa cezhraničný presun 
účtu. Pokiaľ ide o prístup k základnému 
platobnému účtu, v odporúčaní Komisie 
2011/442/EÚ z 18. júla 2011 boli členské 
štáty vyzvané, aby prijali potrebné 
opatrenia na zabezpečenie jeho 
uplatňovania najneskôr šesť mesiacov po 
jeho uverejnení. K dnešnému dátumu 
dodržiava hlavné zásady odporúčania len 
niekoľko členských štátov.

(7) Transparentnosť a porovnateľnosť 
poplatkov sa riešila samoregulačnou 
iniciatívou, ktorú spustilo odvetvie 
bankovníctva. V prípade týchto usmernení 
však nebola dosiahnutá konečná zhoda. 
Pokiaľ ide o presun účtu, spoločné zásady, 
ktoré v roku 2008 ustanovil Európsky 
výbor bankového sektora, obsahujú 
modelový mechanizmus presunu medzi 
bankovými účtami, ktorý ponúkajú 
poskytovatelia platobných služieb 
nachádzajúci sa v rovnakom členskom 
štáte. Pokiaľ ide o prístup k základnému 
platobnému účtu, v odporúčaní Komisie 
2011/442/EÚ z 18. júla 2011 boli členské 
štáty vyzvané, aby prijali potrebné 
opatrenia na zabezpečenie jeho 
uplatňovania najneskôr šesť mesiacov po 
jeho uverejnení. K dnešnému dátumu 
dodržiava hlavné zásady odporúčania len 
niekoľko členských štátov.

Or. en
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Odôvodnenie

Návrh by sa mohol interpretovať tak, že by všetci poskytovatelia platobných služieb mali byť 
povinní pracovať so všetkými systémami inkasa a úhrady vo všetkých menách EÚ.  Takáto 
požiadavka by sa spájala s veľkými nákladmi a rizikami a malým prínosom z dôvodu nízkeho 
dopytu po takejto cezhraničnej službe. Od 1. februára 2014 sa cezhraničné transakcie uľahčia 
implementáciou nariadenia SEPA č. 260/2012.

Pozmeňujúci návrh 128
Werner Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Transparentnosť a porovnateľnosť 
poplatkov sa riešila samoregulačnou 
iniciatívou, ktorú spustilo odvetvie 
bankovníctva. V prípade týchto usmernení 
však nebola dosiahnutá konečná zhoda. 
Pokiaľ ide o presun účtu, spoločné zásady, 
ktoré v roku 2008 ustanovil Európsky 
výbor bankového sektora, obsahujú 
modelový mechanizmus presunu medzi 
bankovými účtami, ktorý ponúkajú 
poskytovatelia platobných služieb 
nachádzajúci sa v rovnakom členskom 
štáte. Vzhľadom na ich nezáväzný 
charakter sa však tieto zásady uplatňovali 
v rámci celej EÚ nejednotným spôsobom 
a s nepresvedčivými výsledkami. Okrem 
toho sa spoločnými zásadami rieši len 
presun bankového účtu na vnútroštátnej
úrovni a nerieši sa cezhraničný presun 
účtu. Pokiaľ ide o prístup k základnému 
platobnému účtu, v odporúčaní Komisie 
2011/442/EÚ z 18. júla 2011 boli členské 
štáty vyzvané, aby prijali potrebné 
opatrenia na zabezpečenie jeho 
uplatňovania najneskôr šesť mesiacov po 
jeho uverejnení. K dnešnému dátumu 
dodržiava hlavné zásady odporúčania len 
niekoľko členských štátov.

(7) Transparentnosť a porovnateľnosť 
poplatkov sa riešila samoregulačnou 
iniciatívou, ktorú spustilo odvetvie 
bankovníctva. V prípade týchto usmernení 
však nebola dosiahnutá konečná zhoda. 
Pokiaľ ide o presun účtu, spoločné zásady, 
ktoré v roku 2008 ustanovil Európsky 
výbor bankového sektora, obsahujú 
modelový mechanizmus presunu medzi 
bankovými účtami, ktorý ponúkajú 
poskytovatelia platobných služieb 
nachádzajúci sa v rovnakom členskom 
štáte. Vzhľadom na ich nezáväzný 
charakter sa však tieto zásady uplatňovali 
v rámci celej EÚ nejednotným spôsobom 
a s nepresvedčivými výsledkami. Pokiaľ 
ide o prístup k základnému platobnému 
účtu, v odporúčaní Komisie 2011/442/EÚ 
z 18. júla 2011 boli členské štáty vyzvané, 
aby prijali potrebné opatrenia na 
zabezpečenie jeho uplatňovania najneskôr 
šesť mesiacov po jeho uverejnení. 
K dnešnému dátumu dodržiava hlavné 
zásady odporúčania len niekoľko 
členských štátov.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 129
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Transparentnosť a porovnateľnosť 
poplatkov sa riešila samoregulačnou 
iniciatívou, ktorú spustilo odvetvie 
bankovníctva. V prípade týchto usmernení 
však nebola dosiahnutá konečná zhoda. 
Pokiaľ ide o presun účtu, spoločné zásady, 
ktoré v roku 2008 ustanovil Európsky 
výbor bankového sektora, obsahujú 
modelový mechanizmus presunu medzi 
bankovými účtami, ktorý ponúkajú 
poskytovatelia platobných služieb 
nachádzajúci sa v rovnakom členskom 
štáte. Vzhľadom na ich nezáväzný 
charakter sa však tieto zásady uplatňovali 
v rámci celej EÚ nejednotným spôsobom 
a s nepresvedčivými výsledkami. Okrem 
toho sa spoločnými zásadami rieši len 
presun bankového účtu na vnútroštátnej 
úrovni a nerieši sa cezhraničný presun 
účtu. Pokiaľ ide o prístup k základnému 
platobnému účtu, v odporúčaní Komisie 
2011/442/EÚ z 18. júla 2011 boli členské 
štáty vyzvané, aby prijali potrebné 
opatrenia na zabezpečenie jeho 
uplatňovania najneskôr šesť mesiacov po 
jeho uverejnení. K dnešnému dátumu 
dodržiava hlavné zásady odporúčania len 
niekoľko členských štátov.

(7) Transparentnosť a porovnateľnosť 
poplatkov sa riešila samoregulačnou 
iniciatívou, ktorú spustilo odvetvie 
bankovníctva. V prípade týchto usmernení 
však nebola dosiahnutá konečná zhoda. 
Pokiaľ ide o presun účtu, spoločné zásady, 
ktoré v roku 2008 ustanovil Európsky 
výbor bankového sektora, obsahujú 
modelový mechanizmus presunu medzi 
bankovými účtami, ktorý ponúkajú 
poskytovatelia platobných služieb 
nachádzajúci sa v rovnakom členskom 
štáte. Tieto zásady sa uplatňovali 
nerovnomerne a boli prispôsobené 
špecifikám vnútroštátnych trhov v EÚ.
Okrem toho sa spoločnými zásadami rieši 
len presun bankového účtu na vnútroštátnej 
úrovni a nerieši sa cezhraničný presun 
účtu. Pokiaľ ide o prístup k základnému 
platobnému účtu, v odporúčaní Komisie 
2011/442/EÚ z 18. júla 2011 boli členské 
štáty vyzvané, aby prijali potrebné 
opatrenia na zabezpečenie jeho 
uplatňovania najneskôr šesť mesiacov po 
jeho uverejnení. K dnešnému dátumu 
dodržiava hlavné zásady odporúčania len 
niekoľko členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Je preto veľmi dôležité vytvoriť 
jednotný súbor pravidiel na riešenie 
otázky nízkej mobility klientov a najmä 
zlepšiť porovnanie služieb týkajúcich sa 
platobných účtov a poplatkov 
a stimulovať presun platobných účtov, 
ako aj zabrániť tomu, aby boli 
spotrebitelia, ktorí si plánujú kúpiť 
platobný účet cezhranične, 
diskriminovaní na základe pobytu. Okrem 
toho je nevyhnutné prijať primerané 
opatrenia na posilnenie zapojenia klientov 
do trhu s platobnými účtami. Tieto 
opatrenia budú stimulovať vstup 
poskytovateľov platobných služieb na 
vnútorný trh a zabezpečia rovnaké 
podmienky, čím sa posilní hospodárska 
súťaž a efektívne prerozdeľovanie zdrojov 
na retailovom finančnom trhu EÚ 
v prospech podnikov a spotrebiteľov. 
Transparentné informácie o poplatkoch 
a možnosti presunu účtu v spojení 
s právom na prístup k službám 
základného účtu takisto umožnia 
občanom EÚ jednoduchšie sa pohybovať 
a nakupovať v rámci Únie a využívať tak 
plne funkčný vnútorný trh v oblasti 
retailových finančných služieb 
a prispievať k jeho ďalšiemu rozvoju.

(8) Je nevyhnutné prijať primerané 
opatrenia na posilnenie zapojenia klientov 
do trhu s platobnými účtami. Tieto 
opatrenia budú stimulovať vstup 
poskytovateľov platobných služieb na 
vnútorný trh a zabezpečia rovnaké 
podmienky, čím sa posilní hospodárska 
súťaž a efektívne prerozdeľovanie zdrojov 
na retailovom finančnom trhu EÚ 
v prospech podnikov a spotrebiteľov.

Or. en

Odôvodnenie

Neexistuje veľa dôkazov, na základe ktorých by sa dalo domnievať, že mobilite občanov EÚ 
bráni predovšetkým nedostatok informácií o poplatkoch a možnostiach prenosu účtov.

Pozmeňujúci návrh 131
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Odôvodnenie 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Je preto veľmi dôležité vytvoriť 
jednotný súbor pravidiel na riešenie otázky 
nízkej mobility klientov a najmä zlepšiť 
porovnanie služieb týkajúcich sa
platobných účtov a poplatkov a stimulovať 
presun platobných účtov, ako aj zabrániť 
tomu, aby boli spotrebitelia, ktorí si 
plánujú kúpiť platobný účet cezhranične, 
diskriminovaní na základe pobytu. Okrem 
toho je nevyhnutné prijať primerané 
opatrenia na posilnenie zapojenia klientov 
do trhu s platobnými účtami. Tieto 
opatrenia budú stimulovať vstup 
poskytovateľov platobných služieb na 
vnútorný trh a zabezpečia rovnaké 
podmienky, čím sa posilní hospodárska 
súťaž a efektívne prerozdeľovanie zdrojov 
na retailovom finančnom trhu EÚ 
v prospech podnikov a spotrebiteľov. 
Transparentné informácie o poplatkoch 
a možnosti presunu účtu v spojení 
s právom na prístup k službám 
základného účtu takisto umožnia 
občanom EÚ jednoduchšie sa pohybovať 
a nakupovať v rámci Únie a využívať tak 
plne funkčný vnútorný trh v oblasti 
retailových finančných služieb 
a prispievať k jeho ďalšiemu rozvoju.

(8) Je preto veľmi dôležité vytvoriť 
jednotný súbor pravidiel na riešenie otázky 
nízkej mobility klientov a najmä zlepšiť 
porovnanie služieb týkajúcich sa 
platobných účtov a poplatkov a stimulovať 
presun platobných účtov. Okrem toho je 
nevyhnutné prijať primerané opatrenia na 
posilnenie zapojenia klientov do trhu 
s platobnými účtami. Tieto opatrenia budú 
stimulovať vstup poskytovateľov 
platobných služieb na vnútorný trh 
a zabezpečia rovnaké podmienky, čím sa 
posilní hospodárska súťaž a efektívne 
prerozdeľovanie zdrojov na retailovom 
finančnom trhu EÚ v prospech podnikov 
a spotrebiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Olle Schmidt

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Je preto veľmi dôležité vytvoriť 
jednotný súbor pravidiel na riešenie otázky 
nízkej mobility klientov a najmä zlepšiť 
porovnanie služieb týkajúcich sa 

(8) V záujme účinnej a hladkej finančnej 
mobility v dlhodobom meradle je veľmi 
dôležité vytvoriť jednotný súbor pravidiel 
na riešenie otázky nízkej mobility klientov 
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platobných účtov a poplatkov a stimulovať 
presun platobných účtov, ako aj zabrániť 
tomu, aby boli spotrebitelia, ktorí si 
plánujú kúpiť platobný účet cezhranične, 
diskriminovaní na základe pobytu. Okrem 
toho je nevyhnutné prijať primerané 
opatrenia na posilnenie zapojenia klientov 
do trhu s platobnými účtami. Tieto 
opatrenia budú stimulovať vstup 
poskytovateľov platobných služieb na 
vnútorný trh a zabezpečia rovnaké 
podmienky, čím sa posilní hospodárska 
súťaž a efektívne prerozdeľovanie zdrojov 
na retailovom finančnom trhu EÚ 
v prospech podnikov a spotrebiteľov. 
Transparentné informácie o poplatkoch 
a možnosti presunu účtu v spojení 
s právom na prístup k službám základného 
účtu takisto umožnia občanom EÚ 
jednoduchšie sa pohybovať a nakupovať 
v rámci Únie a využívať tak plne funkčný 
vnútorný trh v oblasti retailových 
finančných služieb a prispievať k jeho
ďalšiemu rozvoju.

a najmä zlepšiť porovnanie služieb 
týkajúcich sa platobných účtov a poplatkov 
a stimulovať presun platobných účtov, ako 
aj zabrániť tomu, aby boli spotrebitelia, 
ktorí si plánujú kúpiť platobný účet 
cezhranične, diskriminovaní na základe 
pobytu. Okrem toho je nevyhnutné prijať 
primerané opatrenia na posilnenie 
zapojenia klientov do trhu s platobnými 
účtami. Tieto opatrenia budú stimulovať 
vstup poskytovateľov platobných služieb 
na vnútorný trh a zabezpečia rovnaké 
podmienky, čím sa posilní hospodárska 
súťaž a efektívne prerozdeľovanie zdrojov 
na retailovom finančnom trhu EÚ 
v prospech podnikov a spotrebiteľov. 
Transparentné informácie o poplatkoch 
a možnosti presunu účtu v spojení 
s právom na prístup k službám základného 
účtu takisto umožnia občanom EÚ 
jednoduchšie sa pohybovať a nakupovať 
v rámci Únie a využívať tak plne funkčný 
vnútorný trh v oblasti retailových 
finančných služieb a prispievať k rastu 
elektronického obchodu a ďalšiemu 
rozvoju vnútorného trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8 a) Je tiež potrebné zabezpečiť, aby táto 
smernica nebránila inováciám v oblasti
retailových finančných služieb. Každý rok 
sa sprístupňujú nové technológie, čo môže 
viesť k tomu, že súčasný model 
platobných účtov zastará. Ako alternatívu 
k tradičným bankovým službám treba 
podporovať najmä mobilné bankové
služby, peer-to-peer služby a platobné
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karty s uloženou hodnotou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Astrid Lulling

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Smernica sa uplatňuje na platobné účty 
spotrebiteľov. Preto účty podnikov vrátane 
malých podnikov alebo mikropodnikov 
nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice, 
pokiaľ nie sú v osobnej držbe. Okrem toho 
sa táto smernica nevzťahuje na sporiace 
účty, ktoré môžu mať obmedzenejšie 
platobné funkcie.

(9) Smernica sa uplatňuje na platobné účty 
spotrebiteľov. Preto účty podnikov vrátane 
malých podnikov alebo mikropodnikov 
nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice, 
pokiaľ nie sú v osobnej držbe. Okrem toho 
sa táto smernica nevzťahuje na sporiace 
účty, ktoré môžu mať obmedzenejšie 
platobné funkcie. Táto smernica sa 
nevzťahuje na poskytovateľov platobných 
služieb, ktorí vyvíjajú činnosť výlučne ako 
poskytovatelia online elektronických 
platobných účtov. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Philippe De Backer

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Smernica sa uplatňuje na platobné účty 
spotrebiteľov. Preto účty podnikov vrátane 
malých podnikov alebo mikropodnikov 
nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice, 
pokiaľ nie sú v osobnej držbe. Okrem toho 
sa táto smernica nevzťahuje na sporiace 
účty, ktoré môžu mať obmedzenejšie 
platobné funkcie.

(9) Smernica sa uplatňuje na platobné účty 
spotrebiteľov. Preto účty podnikov vrátane 
malých podnikov alebo mikropodnikov 
nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice, 
pokiaľ nie sú v osobnej držbe. Okrem toho 
sa táto smernica nevzťahuje na sporiace 
účty, ktoré môžu mať obmedzenejšie 
platobné funkcie. Táto smernica sa takisto 
nevzťahuje na úverové karty, ktoré nie sú 
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rozhodujúcim prvkom pri dosahovaní 
cieľov posilnenia finančnej inklúzie a 
vnútorného trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Werner Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Je veľmi dôležité, aby boli 
spotrebitelia schopní porozumieť 
poplatkom tak, aby mohli porovnávať 
ponuky od rôznych poskytovateľov 
platobných služieb a prijímať informované 
rozhodnutia o tom, ktorý účet najviac 
vyhovuje ich potrebám. Poplatky nemožno 
porovnávať, keď poskytovatelia 
platobných služieb používajú pre rovnaké 
platobné služby odlišnú terminológiu 
a poskytujú informácie v odlišných 
formátoch. Štandardizovaná terminológia 
v spojení s cielenými informáciami 
o poplatkoch za najtypickejšie platobné 
služby v jednotnom formáte môže 
spotrebiteľom pomôcť pochopiť aj 
porovnať poplatky.

(11) Je veľmi dôležité, aby boli 
spotrebitelia schopní porozumieť 
poplatkom tak, aby mohli porovnávať 
ponuky od rôznych poskytovateľov 
platobných služieb a prijímať informované 
rozhodnutia o tom, ktorý účet najviac 
vyhovuje ich potrebám. Dôležitú úlohu 
zohráva s tým spojené spektrum služieb a 
kvalita ponuky, ktoré nemožno zanedbať
pri porovnávaní poplatkov. Poplatky 
nemožno porovnávať, keď poskytovatelia 
platobných služieb používajú pre rovnaké 
platobné služby odlišnú terminológiu 
a poskytujú informácie v odlišných 
formátoch. Štandardizovaná terminológia 
v spojení s cielenými informáciami 
o poplatkoch za najtypickejšie platobné 
služby v jednotnom formáte môže 
spotrebiteľom pomôcť pochopiť aj 
porovnať poplatky.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 137
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 11
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Je veľmi dôležité, aby boli 
spotrebitelia schopní porozumieť 
poplatkom tak, aby mohli porovnávať 
ponuky od rôznych poskytovateľov 
platobných služieb a prijímať informované 
rozhodnutia o tom, ktorý účet najviac 
vyhovuje ich potrebám. Poplatky nemožno 
porovnávať, keď poskytovatelia 
platobných služieb používajú pre rovnaké 
platobné služby odlišnú terminológiu 
a poskytujú informácie v odlišných 
formátoch. Štandardizovaná terminológia 
v spojení s cielenými informáciami 
o poplatkoch za najtypickejšie platobné 
služby v jednotnom formáte môže 
spotrebiteľom pomôcť pochopiť aj 
porovnať poplatky.

(11) Je veľmi dôležité, aby boli 
spotrebitelia schopní porozumieť 
poplatkom tak, aby mohli porovnávať 
ponuky od rôznych poskytovateľov 
platobných služieb a prijímať informované 
rozhodnutia o tom, ktorý účet najviac 
vyhovuje ich potrebám. Poplatky nemožno 
porovnávať, keď poskytovatelia 
platobných služieb používajú pre rovnaké 
platobné služby odlišnú terminológiu 
a poskytujú informácie v odlišných 
formátoch. Štandardizovaná terminológia 
v spojení s cielenými informáciami 
o poplatkoch za najtypickejšie platobné 
služby v jednotnom formáte môže 
spotrebiteľom pomôcť pochopiť aj 
porovnať poplatky na vnútroštátnej 
úrovni. Napriek tomu je potrebné vziať do 
úvahy, že medzi členskými štátmi existujú 
veľké rozdiely. V prípade členských štátov 
s „voľnými modelmi retailového 
bankovníctva“ môže byť nemožné 
identifikovať veľký počet pojmov 
týkajúcich sa poplatkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Je veľmi dôležité, aby boli 
spotrebitelia schopní porozumieť 
poplatkom tak, aby mohli porovnávať 
ponuky od rôznych poskytovateľov 
platobných služieb a prijímať informované 
rozhodnutia o tom, ktorý účet najviac 
vyhovuje ich potrebám. Poplatky nemožno 
porovnávať, keď poskytovatelia 

(11) Je veľmi dôležité, aby boli 
spotrebitelia schopní porozumieť 
poplatkom tak, aby mohli porovnávať 
ponuky od rôznych poskytovateľov 
platobných služieb a prijímať informované 
rozhodnutia o tom, ktorý účet najviac 
vyhovuje ich potrebám. Poplatky nemožno 
porovnávať, keď poskytovatelia 
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platobných služieb používajú pre rovnaké 
platobné služby odlišnú terminológiu 
a poskytujú informácie v odlišných 
formátoch. Štandardizovaná terminológia 
v spojení s cielenými informáciami 
o poplatkoch za najtypickejšie platobné 
služby v jednotnom formáte môže 
spotrebiteľom pomôcť pochopiť aj 
porovnať poplatky.

platobných služieb používajú pre rovnaké 
platobné služby odlišnú terminológiu 
a poskytujú informácie v odlišných 
formátoch. Štandardizovaná terminológia 
v spojení s cielenými informáciami 
o poplatkoch za najtypickejšie platobné 
služby v jednotnom formáte môže 
spotrebiteľom pomôcť pochopiť aj 
porovnať poplatky na vnútroštátnej 
úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Spotrebitelia by mali najväčší 
prospech z informácií, ktoré sú stručné 
a ktorých porovnanie medzi rôznymi 
poskytovateľmi platobných služieb je 
jednoduché. Nástroje sprístupnené 
spotrebiteľom na porovnanie ponúk 
platobných účtov by nemali priaznivý 
vplyv, ak by čas investovaný do skúmania 
zdĺhavých zoznamov poplatkov za rôzne 
ponuky prevážil nad výhodou zvoliť si 
ponuku s najlepším pomerom kvality a 
ceny. Z toho dôvodu by mala byť 
terminológia týkajúca sa poplatkov 
štandardizovaná len v prípade 
najtypickejších pojmov a vymedzení 
v členských štátoch, aby sa zabránilo riziku 
nadmerných informácií.

(12) Spotrebitelia potrebujú informácie o 
poplatkoch vzťahujúcich sa na platobný 
účet, ktoré sú stručné a ktorých porovnanie 
medzi rôznymi poskytovateľmi platobných 
služieb je jednoduché. V tejto súvislosti ES 
prijalo smernicu 2007/64/ES, v ktorej sa v 
záujme transparentnosti stanovujú 
podmienky a požiadavky týkajúce sa 
informácií o platobných transakciách.
Terminológia týkajúca sa poplatkov by 
mala byť štandardizovaná len v prípade 
najtypickejších pojmov a vymedzení 
v členských štátoch, aby sa zabránilo riziku 
nadmerných informácií.

Or. en

Odôvodnenie

Aby bolo možné dosiahnuť súlad so smernicou o platobných službách a aby sa zabránilo 
prípadnej nekonzistentnosti, bolo by logickejšie zaoberať sa otázkou transparentnosti 
poplatkov v smernici o platobných službách, ktorá je v súčasnosti predmetom preskúmania. 
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Aby sa zabránilo uplatňovaniu rôznych požiadaviek, je v každom prípade dôležité, aby 
ustanovenia smernice o informáciách o poplatkoch boli v súlade s pravidlami smernice o 
platobných službách uvedenými v hlave III a ustanoveniami o transparentnosti z hlavy VI
smernice o platobných službách, ktoré vydajú vnútroštátne orgány.

Pozmeňujúci návrh 140
Philippe De Backer

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Spotrebitelia by mali najväčší 
prospech z informácií, ktoré sú stručné 
a ktorých porovnanie medzi rôznymi 
poskytovateľmi platobných služieb je 
jednoduché. Nástroje sprístupnené 
spotrebiteľom na porovnanie ponúk 
platobných účtov by nemali priaznivý 
vplyv, ak by čas investovaný do skúmania 
zdĺhavých zoznamov poplatkov za rôzne 
ponuky prevážil nad výhodou zvoliť si 
ponuku s najlepším pomerom kvality a 
ceny. Z toho dôvodu by mala byť 
terminológia týkajúca sa poplatkov 
štandardizovaná len v prípade 
najtypickejších pojmov a vymedzení 
v členských štátoch, aby sa zabránilo riziku 
nadmerných informácií.

(12) Spotrebitelia by mali najväčší 
prospech z informácií, ktoré sú stručné 
a ktorých porovnanie medzi rôznymi 
poskytovateľmi platobných služieb je 
jednoduché. Nástroje sprístupnené 
spotrebiteľom na porovnanie ponúk 
platobných účtov by nemali priaznivý 
vplyv, ak by čas investovaný do skúmania 
zdĺhavých zoznamov poplatkov za rôzne 
ponuky prevážil nad výhodou zvoliť si 
ponuku s najlepším pomerom kvality a 
ceny. Zoznam platobných služieb, ktoré 
predstavujú 80 % najtypickejších 
platobných služieb, ktoré podliehajú 
poplatku na vnútroštátnej úrovni, je preto 
najlepší prostriedok, ktorý by 
reprezentoval väčšinu najtypickejších 
platobných služieb a zohľadňoval 
osobitosti služieb ponúkaných v členských 
štátoch. Z toho dôvodu by mala byť 
terminológia týkajúca sa poplatkov 
štandardizovaná len v prípade 
najtypickejších pojmov a vymedzení 
v členských štátoch, aby sa zabránilo riziku 
nadmerných informácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Jean-Paul Gauzès
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Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Spotrebitelia by mali najväčší 
prospech z informácií, ktoré sú stručné 
a ktorých porovnanie medzi rôznymi 
poskytovateľmi platobných služieb je 
jednoduché. Nástroje sprístupnené 
spotrebiteľom na porovnanie ponúk 
platobných účtov by nemali priaznivý 
vplyv, ak by čas investovaný do skúmania 
zdĺhavých zoznamov poplatkov za rôzne 
ponuky prevážil nad výhodou zvoliť si 
ponuku s najlepším pomerom kvality a 
ceny. Z toho dôvodu by mala byť 
terminológia týkajúca sa poplatkov 
štandardizovaná len v prípade 
najtypickejších pojmov a vymedzení 
v členských štátoch, aby sa zabránilo riziku 
nadmerných informácií.

(12) Spotrebitelia by mali najväčší 
prospech z informácií, ktoré sú stručné 
a ktorých porovnanie medzi rôznymi 
poskytovateľmi platobných služieb je 
jednoduché. Nástroje sprístupnené 
spotrebiteľom na porovnanie ponúk 
platobných účtov by nemali priaznivý 
vplyv, ak by čas investovaný do skúmania 
zdĺhavých zoznamov poplatkov za rôzne 
ponuky prevážil nad výhodou zvoliť si 
ponuku s najlepším pomerom kvality a 
ceny. Zoznam platobných služieb, ktoré 
predstavujú 80 % najtypickejších 
platobných služieb, ktoré podliehajú 
poplatku na vnútroštátnej úrovni, je preto 
najlepší prostriedok, ktorý by 
reprezentoval väčšinu najtypickejších 
platobných služieb a zohľadňoval 
osobitosti služieb ponúkaných v členských 
štátoch. Z toho dôvodu by mala byť 
terminológia týkajúca sa poplatkov 
štandardizovaná len v prípade 
najtypickejších pojmov a vymedzení 
v členských štátoch, aby sa zabránilo riziku 
nadmerných informácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Terminológiu v oblasti poplatkov by 
mali určiť príslušné vnútroštátne orgány, 
čím by sa umožnilo zohľadnenie špecifík 
miestnych trhov. Za typické sa považujú 
služby, ktoré sú predmetom poplatku aspoň 

(13) Terminológiu v oblasti poplatkov by 
mali určiť príslušné vnútroštátne orgány, 
čím by sa umožnilo zohľadnenie špecifík 
miestnych trhov. Za typické sa považujú 
služby, ktoré sú predmetom poplatku aspoň 
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u jedného poskytovateľa platobných 
služieb v členských štátoch. Okrem toho 
ak je to možné, terminológia v oblasti 
poplatkov by mala byť štandardizovaná 
na úrovni EÚ, čím by sa umožnilo 
porovnanie v rámci Únie. Európsky orgán 
pre bankovníctvo (EBA) by mal 
vypracovať usmernenia, ktoré členským 
štátom pomôžu určiť najtypickejšie 
platobné služby na vnútroštátnej úrovni , 
ktoré podliehajú poplatku.

u jedného poskytovateľa platobných 
služieb v členských štátoch.

Or. en

Odôvodnenie

Pri porovnaní s administratívnymi nákladmi nie je jasné, že proces štandardizácie 
terminológie je skutočným prínosom.

Pozmeňujúci návrh 143
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Terminológiu v oblasti poplatkov by 
mali určiť príslušné vnútroštátne orgány, 
čím by sa umožnilo zohľadnenie špecifík 
miestnych trhov. Za typické sa považujú 
služby, ktoré sú predmetom poplatku aspoň 
u jedného poskytovateľa platobných 
služieb v členských štátoch. Okrem toho 
ak je to možné, terminológia v oblasti 
poplatkov by mala byť štandardizovaná 
na úrovni EÚ, čím by sa umožnilo 
porovnanie v rámci Únie. Európsky orgán 
pre bankovníctvo (EBA) by mal 
vypracovať usmernenia, ktoré členským 
štátom pomôžu určiť najtypickejšie 
platobné služby na vnútroštátnej úrovni , 
ktoré podliehajú poplatku.

(13) Terminológiu v oblasti poplatkov by 
mali určiť príslušné vnútroštátne orgány, 
čím by sa umožnilo zohľadnenie špecifík 
miestnych trhov. Za typické sa považujú 
služby, ktoré sú predmetom poplatku aspoň 
u jedného poskytovateľa platobných
služieb v členských štátoch. Európsky 
orgán pre bankovníctvo (EBA) by mal 
vypracovať usmernenia, ktoré členským 
štátom pomôžu určiť najtypickejšie 
platobné služby na vnútroštátnej úrovni , 
ktoré podliehajú poplatku.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 144
Philippe De Backer

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Terminológiu v oblasti poplatkov by 
mali určiť príslušné vnútroštátne orgány, 
čím by sa umožnilo zohľadnenie špecifík 
miestnych trhov. Za typické sa považujú 
služby, ktoré sú predmetom poplatku aspoň 
u jedného poskytovateľa platobných 
služieb v členských štátoch. Okrem toho ak 
je to možné, terminológia v oblasti 
poplatkov by mala byť štandardizovaná 
na úrovni EÚ, čím by sa umožnilo 
porovnanie v rámci Únie. Európsky orgán 
pre bankovníctvo (EBA) by mal 
vypracovať usmernenia, ktoré členským 
štátom pomôžu určiť najtypickejšie
platobné služby na vnútroštátnej úrovni , 
ktoré podliehajú poplatku.

(13) Terminológiu v oblasti poplatkov by 
mali určiť príslušné vnútroštátne orgány, 
čím by sa umožnilo zohľadnenie špecifík 
miestnych trhov. Za typické sa považujú 
služby, ktoré sú predmetom poplatku aspoň 
u jedného poskytovateľa platobných 
služieb v členských štátoch. Okrem toho ak 
je to možné, by mal byť vypracovaný 
štandardizovaný zoznam vymedzení EÚ, 
čím by sa umožnilo porovnanie v rámci 
Únie. Európsky orgán pre bankovníctvo 
(EBA) by mal vypracovať usmernenia, 
ktoré členským štátom pomôžu určiť 
najtypickejšie platobné služby na 
vnútroštátnej úrovni , ktoré podliehajú 
poplatku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Terminológiu v oblasti poplatkov by 
mali určiť príslušné vnútroštátne orgány, 
čím by sa umožnilo zohľadnenie špecifík 
miestnych trhov. Za typické sa považujú 
služby, ktoré sú predmetom poplatku aspoň 
u jedného poskytovateľa platobných 
služieb v členských štátoch. Okrem toho ak 
je to možné, terminológia v oblasti 
poplatkov by mala byť štandardizovaná na 

(13) Terminológiu v oblasti poplatkov by 
mali určiť príslušné vnútroštátne orgány, 
čím by sa umožnilo zohľadnenie špecifík 
miestnych trhov. Za typické sa považujú 
služby, ktoré sú predmetom poplatku alebo 
sú ponúkané bezplatne aspoň u jedného 
poskytovateľa platobných služieb 
v členských štátoch. Okrem toho ak je to 
možné, terminológia v oblasti poplatkov by 
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úrovni EÚ, čím by sa umožnilo porovnanie 
v rámci Únie. Európsky orgán pre 
bankovníctvo (EBA) by mal vypracovať 
usmernenia, ktoré členským štátom 
pomôžu určiť najtypickejšie platobné 
služby na vnútroštátnej úrovni , ktoré 
podliehajú poplatku.

mala byť štandardizovaná na úrovni EÚ, 
čím by sa umožnilo porovnanie v rámci 
Únie. Európsky orgán pre bankovníctvo 
(EBA) by mal vypracovať usmernenia, 
ktoré členským štátom pomôžu určiť 
najtypickejšie platobné služby na 
vnútroštátnej úrovni , ktoré podliehajú 
poplatku alebo sú ponúkané bezplatne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Keď príslušné vnútroštátne orgány 
určia predbežný zoznam najtypickejších 
služieb na vnútroštátnej úrovni 
podliehajúcich poplatku spolu s pojmami 
a vymedzeniami, Komisia by ich mala 
preskúmať, aby prostredníctvom 
delegovaných aktov určila služby, ktoré sú 
spoločné vo väčšine členských štátov, a 
navrhla štandardizované pojmy a ich 
vymedzenia na úrovni EÚ.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Pri porovnaní s administratívnymi nákladmi nie je jasné, že proces štandardizácie 
terminológie je skutočným prínosom.

Pozmeňujúci návrh 147
Werner Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Keď príslušné vnútroštátne orgány 
určia predbežný zoznam najtypickejších 
služieb na vnútroštátnej úrovni 
podliehajúcich poplatku spolu s pojmami 
a vymedzeniami, Komisia by ich mala
preskúmať, aby prostredníctvom 
delegovaných aktov určila služby, ktoré sú 
spoločné vo väčšine členských štátov, a 
navrhla štandardizované pojmy a ich 
vymedzenia na úrovni EÚ.

(14) Keď príslušné vnútroštátne orgány 
určia predbežný zoznam najtypickejších 
služieb na vnútroštátnej úrovni 
podliehajúcich poplatku spolu s pojmami 
a vymedzeniami, Komisia ich môže
preskúmať a uviesť, ktoré sú rovnaké vo 
väčšine členských štátov, a navrhnúť
štandardizované pojmy a ich vymedzenia 
na úrovni EÚ.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 148
Philippe De Backer

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Keď príslušné vnútroštátne orgány 
určia predbežný zoznam najtypickejších 
služieb na vnútroštátnej úrovni 
podliehajúcich poplatku spolu s pojmami 
a vymedzeniami, Komisia by ich mala 
preskúmať, aby prostredníctvom 
delegovaných aktov určila služby, ktoré sú 
spoločné vo väčšine členských štátov, a 
navrhla štandardizované pojmy a ich 
vymedzenia na úrovni EÚ.

(14) Keď príslušné vnútroštátne orgány 
určia predbežný zoznam najtypickejších 
služieb na vnútroštátnej úrovni 
podliehajúcich poplatku spolu s pojmami 
a vymedzeniami, Komisia by ich mala 
preskúmať, aby prostredníctvom 
delegovaných aktov určila služby, ktoré sú 
spoločné vo väčšine členských štátov, a 
navrhla štandardizovaný zoznam 
vymedzení EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Návrh smernice
Odôvodnenie 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Keď príslušné vnútroštátne orgány 
určia predbežný zoznam najtypickejších 
služieb na vnútroštátnej úrovni 
podliehajúcich poplatku spolu s pojmami 
a vymedzeniami, Komisia by ich mala 
preskúmať, aby prostredníctvom 
delegovaných aktov určila služby, ktoré sú 
spoločné vo väčšine členských štátov, a 
navrhla štandardizované pojmy a ich 
vymedzenia na úrovni EÚ.

(14) Keď príslušné vnútroštátne orgány 
určia predbežný zoznam najtypickejších 
služieb na vnútroštátnej úrovni 
podliehajúcich poplatku alebo ponúkaných 
bezplatne spolu s pojmami 
a vymedzeniami, Komisia by ich mala 
preskúmať, aby prostredníctvom 
delegovaných aktov určila služby, ktoré sú 
spoločné vo väčšine členských štátov, a 
navrhla štandardizované pojmy a ich 
vymedzenia na úrovni EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Keď príslušné vnútroštátne orgány 
určia predbežný zoznam najtypickejších 
služieb na vnútroštátnej úrovni 
podliehajúcich poplatku spolu s pojmami 
a vymedzeniami, Komisia by ich mala 
preskúmať, aby prostredníctvom 
delegovaných aktov určila služby, ktoré sú 
spoločné vo väčšine členských štátov, a 
navrhla štandardizované pojmy a ich 
vymedzenia na úrovni EÚ.

(14) netýka sa slovenskej verzie

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 151
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 14a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14 a) Terminológia v oblasti poplatkov, 
na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, 
by mala byť čo najjasnejšia a 
najstručnejšia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom pomôcť spotrebiteľom 
jednoducho porovnávať poplatky 
za platobný účet v rámci celého jednotného 
trhu by poskytovatelia platobných služieb 
mali poskytovať spotrebiteľom zoznam 
poplatkov účtovaných za služby uvedené v 
zozname v štandardizovanej terminológii. 
Takto by sa prispelo k vytvoreniu 
rovnakých podmienok medzi úverovými 
inštitúciami súperiacimi na trhu 
s platobnými účtami. Dokument s 
informáciami o poplatkoch by mal 
obsahovať len informácie o najtypickejších 
platobných službách v každom členskom 
štáte s použitím pojmov a vymedzení 
stanovených na úrovni EÚ, ak je to 
vhodné. S cieľom pomôcť spotrebiteľom 
porozumieť poplatkom, ktoré musia platiť 
za svoj platobný účet, by im mal byť 
dostupný slovník pojmov s vysvetleniami 
aspoň v prípade poplatkov a služieb 
uvedených v zozname. Slovník pojmov by 
mal slúžiť ako užitočný nástroj na 
zlepšenie porozumenia zmyslu poplatkov 
a mal by prispieť k tomu, aby si 
spotrebitelia mohli vyberať zo širšieho 
výberu ponúk platobných účtov. Mala by 
sa takisto zaviesť povinnosť, aby 

(15) S cieľom pomôcť spotrebiteľom 
jednoducho porovnávať poplatky 
za platobný účet v rámci celého jednotného 
trhu by poskytovatelia platobných služieb 
mali poskytovať spotrebiteľom zoznam 
poplatkov účtovaných za služby uvedené v 
zozname v štandardizovanej terminológii 
na vnútroštátnej úrovni. Takto by sa 
prispelo k vytvoreniu rovnakých 
podmienok medzi úverovými inštitúciami 
súperiacimi na trhu s platobnými účtami. 
Dokument s informáciami o poplatkoch by 
mal obsahovať len informácie 
o najtypickejších platobných službách 
v každom členskom štáte. S cieľom 
pomôcť spotrebiteľom porozumieť 
poplatkom, ktoré musia platiť za svoj 
platobný účet, by im mal byť dostupný 
slovník pojmov s vysvetleniami aspoň v 
prípade poplatkov a služieb uvedených v 
zozname, a to na požiadanie na trvalom 
nosiči v priestoroch prístupných 
spotrebiteľom a v elektronickej forme na 
webových lokalitách poskytovateľov 
platobných služieb. Slovník pojmov by 
mal slúžiť ako užitočný nástroj na 
zlepšenie porozumenia zmyslu poplatkov 
a mal by prispieť k tomu, aby si 
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poskytovatelia platobných služieb 
informovali spotrebiteľov najmenej raz 
ročne o všetkých účtovaných poplatkoch. 
Informácie ex post by sa mali poskytovať 
v osobitnom zhrnutí. To by malo 
obsahovať úplný prehľad vzniknutých 
poplatkov, aby mohol spotrebiteľ 
porozumieť, akých poplatkov sa výdavky 
týkajú, a posúdiť, či je potrebné zmeniť 
spôsob využívania služieb alebo prejsť 
k inému poskytovateľovi. Najefektívnejšie 
by sa táto výhodu využila, keby sa ex post 
informácie o poplatkoch vzťahovali na 
rovnaké služby ako ex ante informácie.

spotrebitelia mohli vyberať zo širšieho 
výberu ponúk platobných účtov. Mala by 
sa takisto zaviesť povinnosť, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
informovali spotrebiteľov najmenej raz 
ročne o všetkých účtovaných poplatkoch. 
Informácie ex post by sa mali poskytovať 
v osobitnom zhrnutí. To by malo 
obsahovať úplný prehľad vzniknutých 
poplatkov, aby mohol spotrebiteľ 
porozumieť, akých poplatkov sa výdavky 
týkajú, a posúdiť, či je potrebné zmeniť 
spôsob využívania služieb alebo prejsť 
k inému poskytovateľovi. Najefektívnejšie 
by sa táto výhodu využila, keby sa ex post 
informácie o poplatkoch vzťahovali na 
rovnaké služby ako ex ante informácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom pomôcť spotrebiteľom 
jednoducho porovnávať poplatky 
za platobný účet v rámci celého jednotného 
trhu by poskytovatelia platobných služieb 
mali poskytovať spotrebiteľom zoznam 
poplatkov účtovaných za služby uvedené v 
zozname v štandardizovanej terminológii. 
Takto by sa prispelo k vytvoreniu 
rovnakých podmienok medzi úverovými 
inštitúciami súperiacimi na trhu 
s platobnými účtami. Dokument s 
informáciami o poplatkoch by mal 
obsahovať len informácie 
o najtypickejších platobných službách 
v každom členskom štáte s použitím 
pojmov a vymedzení stanovených na 
úrovni EÚ, ak je to vhodné. S cieľom 
pomôcť spotrebiteľom porozumieť 

(15) S cieľom pomôcť spotrebiteľom 
jednoducho porovnávať poplatky 
za platobný účet v rámci celého jednotného 
trhu by poskytovatelia platobných služieb 
mali poskytovať spotrebiteľom zoznam 
poplatkov účtovaných za služby uvedené v 
zozname v štandardizovanej terminológii, 
ako aj podľa okolností všetky ďalšie 
služby spojené s účtom. Takto by sa 
prispelo k vytvoreniu rovnakých 
podmienok medzi úverovými inštitúciami 
súperiacimi na trhu s platobnými účtami. 
Dokument s informáciami o poplatkoch by 
sa mal opierať o štandardizovanú 
terminológiu týkajúcu sa najtypickejších 
platobných služieb v každom členskom 
štáte s použitím pojmov a vymedzení 
stanovených na úrovni EÚ, kde je to 
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poplatkom, ktoré musia platiť za svoj 
platobný účet, by im mal byť dostupný 
slovník pojmov s vysvetleniami aspoň v 
prípade poplatkov a služieb uvedených v 
zozname. Slovník pojmov by mal slúžiť 
ako užitočný nástroj na zlepšenie 
porozumenia zmyslu poplatkov a mal by 
prispieť k tomu, aby si spotrebitelia mohli 
vyberať zo širšieho výberu ponúk 
platobných účtov. Mala by sa takisto 
zaviesť povinnosť, aby poskytovatelia 
platobných služieb informovali 
spotrebiteľov najmenej raz ročne 
o všetkých účtovaných poplatkoch. 
Informácie ex post by sa mali poskytovať 
v osobitnom zhrnutí. To by malo 
obsahovať úplný prehľad vzniknutých 
poplatkov, aby mohol spotrebiteľ 
porozumieť, akých poplatkov sa výdavky 
týkajú, a posúdiť, či je potrebné zmeniť 
spôsob využívania služieb alebo prejsť 
k inému poskytovateľovi. Najefektívnejšie 
by sa táto výhodu využila, keby sa ex post 
informácie o poplatkoch vzťahovali na 
rovnaké služby ako ex ante informácie.

možné. S cieľom pomôcť spotrebiteľom 
porozumieť poplatkom, ktoré musia platiť 
za svoj platobný účet, by im mal byť 
dostupný slovník pojmov s vysvetleniami v 
prípade všetkých poplatkov a služieb 
uvedených v zozname. Slovník pojmov by 
mal slúžiť ako užitočný nástroj na 
zlepšenie porozumenia zmyslu poplatkov 
a mal by prispieť k tomu, aby si 
spotrebitelia mohli vyberať zo širšieho 
výberu ponúk platobných účtov. Mala by 
sa takisto zaviesť povinnosť, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
informovali spotrebiteľov najmenej raz 
ročne o všetkých účtovaných poplatkoch a 
získaných a zaplatených úrokoch. 
Informácie ex post by sa mali poskytovať 
v osobitnom zhrnutí. To by malo 
obsahovať úplný prehľad vzniknutých 
poplatkov a získaných a zaplatených 
úrokov, aby mohol spotrebiteľ porozumieť, 
akých poplatkov a úrokov sa výdavky 
týkajú, a posúdiť, či je potrebné zmeniť 
spôsob využívania služieb alebo prejsť 
k inému poskytovateľovi. Najefektívnejšie
by sa táto výhodu využila, keby sa ex post 
informácie o poplatkoch vzťahovali na 
rovnaké služby ako ex ante informácie. 
Spotrebiteľom, ktorí o to požiadajú, by sa 
mal výpis poplatkov poslať v papierovej 
forme. Inak by sa mal výpis rozširovať 
elektronicky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom pomôcť spotrebiteľom 
jednoducho porovnávať poplatky 
za platobný účet v rámci celého jednotného 

(15) S cieľom pomôcť spotrebiteľom 
jednoducho porovnávať poplatky 
za platobný účet v rámci celého jednotného 
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trhu by poskytovatelia platobných služieb 
mali poskytovať spotrebiteľom zoznam 
poplatkov účtovaných za služby uvedené v 
zozname v štandardizovanej terminológii. 
Takto by sa prispelo k vytvoreniu 
rovnakých podmienok medzi úverovými 
inštitúciami súperiacimi na trhu 
s platobnými účtami. Dokument s 
informáciami o poplatkoch by mal 
obsahovať len informácie o najtypickejších 
platobných službách v každom členskom 
štáte s použitím pojmov a vymedzení 
stanovených na úrovni EÚ, ak je to 
vhodné. S cieľom pomôcť spotrebiteľom 
porozumieť poplatkom, ktoré musia platiť 
za svoj platobný účet, by im mal byť 
dostupný slovník pojmov s vysvetleniami 
aspoň v prípade poplatkov a služieb 
uvedených v zozname. Slovník pojmov by 
mal slúžiť ako užitočný nástroj na 
zlepšenie porozumenia zmyslu poplatkov 
a mal by prispieť k tomu, aby si 
spotrebitelia mohli vyberať zo širšieho 
výberu ponúk platobných účtov. Mala by 
sa takisto zaviesť povinnosť, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
informovali spotrebiteľov najmenej raz 
ročne o všetkých účtovaných poplatkoch. 
Informácie ex post by sa mali poskytovať 
v osobitnom zhrnutí. To by malo 
obsahovať úplný prehľad vzniknutých 
poplatkov, aby mohol spotrebiteľ 
porozumieť, akých poplatkov sa výdavky 
týkajú, a posúdiť, či je potrebné zmeniť 
spôsob využívania služieb alebo prejsť 
k inému poskytovateľovi. Najefektívnejšie 
by sa táto výhodu využila, keby sa ex post 
informácie o poplatkoch vzťahovali na 
rovnaké služby ako ex ante informácie.

trhu by poskytovatelia platobných služieb 
mali poskytovať spotrebiteľom zoznam 
poplatkov účtovaných za služby uvedené v 
zozname v štandardizovanej terminológii 
na vnútroštátnej úrovni. Takto by sa 
prispelo k vytvoreniu rovnakých 
podmienok medzi úverovými inštitúciami 
súperiacimi na trhu s platobnými účtami. 
Dokument s informáciami o poplatkoch by 
mal obsahovať len informácie 
o najtypickejších platobných službách 
v každom členskom štáte. S cieľom 
pomôcť spotrebiteľom porozumieť 
poplatkom, ktoré musia platiť za svoj 
platobný účet, by im mal byť dostupný 
slovník pojmov s vysvetleniami aspoň v 
prípade poplatkov a služieb uvedených v 
zozname. Slovník pojmov by mal slúžiť 
ako užitočný nástroj na zlepšenie 
porozumenia zmyslu poplatkov a mal by 
prispieť k tomu, aby si spotrebitelia mohli 
vyberať zo širšieho výberu ponúk 
platobných účtov. Mala by sa takisto 
zaviesť povinnosť, aby poskytovatelia 
platobných služieb informovali 
spotrebiteľov najmenej raz ročne 
o všetkých účtovaných poplatkoch. 
Informácie ex post by sa mali poskytovať 
v osobitnom zhrnutí. To by malo 
obsahovať úplný prehľad vzniknutých 
poplatkov, aby mohol spotrebiteľ 
porozumieť, akých poplatkov sa výdavky 
týkajú, a posúdiť, či je potrebné zmeniť 
spôsob využívania služieb alebo prejsť 
k inému poskytovateľovi. Najefektívnejšie 
by sa táto výhodu využila, keby sa ex post 
informácie o poplatkoch vzťahovali na 
rovnaké služby ako ex ante informácie.

Or. en

Odôvodnenie

Pri porovnaní s administratívnymi nákladmi nie je jasné, že proces štandardizácie 
terminológie je skutočným prínosom.
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Pozmeňujúci návrh 155
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na splnenie potrieb spotrebiteľov je 
potrebné zabezpečiť, aby boli informácie 
o poplatkoch za platobné účty presné, jasné 
a porovnateľné. Smernicou by sa preto 
mali ustanoviť spoločné požiadavky na 
prezentáciu dokumentu s informáciami 
o poplatkoch a výpisu poplatkov s cieľom 
zabezpečiť, aby boli pre spotrebiteľov 
pochopiteľné a porovnateľné. V každom 
dokumente s informáciami o poplatkoch a 
výpise poplatkov v každom členskom štáte 
by sa dodržiaval rovnaký formát, poradie 
položiek a nadpisov, čím by sa 
spotrebiteľom umožnilo obidva 
dokumenty porovnať a tak čo najlepšie 
pochopiť a používať získané informácie. 
Dokument s informáciami o poplatkoch 
a výpis poplatkov by mali byť jasne 
odlíšiteľné od iných oznámení. Mali by 
byť identifikovateľné podľa spoločného 
symbolu.

(16) Na splnenie potrieb spotrebiteľov je 
potrebné zabezpečiť, aby boli informácie 
o poplatkoch za platobné účty presné, jasné 
a porovnateľné.

Or. en

Odôvodnenie

Takéto detailné požiadavky na dokument s informáciami o poplatkoch nie sú v na účely 
smernice potrebné.

Pozmeňujúci návrh 156
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na splnenie potrieb spotrebiteľov je (16) Na splnenie potrieb spotrebiteľov je 
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potrebné zabezpečiť, aby boli informácie 
o poplatkoch za platobné účty presné, jasné 
a porovnateľné. Smernicou by sa preto 
mali ustanoviť spoločné požiadavky na 
prezentáciu dokumentu s informáciami 
o poplatkoch a výpisu poplatkov s cieľom 
zabezpečiť, aby boli pre spotrebiteľov 
pochopiteľné a porovnateľné. V každom 
dokumente s informáciami o poplatkoch a 
výpise poplatkov v každom členskom štáte 
by sa dodržiaval rovnaký formát, poradie 
položiek a nadpisov, čím by sa 
spotrebiteľom umožnilo obidva 
dokumenty porovnať a tak čo najlepšie 
pochopiť a používať získané informácie. 
Dokument s informáciami o poplatkoch 
a výpis poplatkov by mali byť jasne 
odlíšiteľné od iných oznámení. Mali by 
byť identifikovateľné podľa spoločného 
symbolu.

potrebné zabezpečiť, aby boli informácie 
o poplatkoch za platobné účty presné, jasné 
a porovnateľné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) S cieľom zabezpečiť jednotné 
používanie príslušnej terminológie na 
úrovni EÚ v celej Únii by členské štáty 
mali zaviesť povinnosť, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
používali terminológiu pri komunikácii so 
spotrebiteľmi, a to aj v dokumente 
s informáciami o poplatkoch a vo výpise 
poplatkov, platnú na úrovni EÚ spolu so 
zachovanou vnútroštátnou 
štandardizovanou terminológiou 
uvedenou v predbežnom zozname. 
S výnimkou dokumentu s informáciami 
o poplatkoch a výpisu poplatkov môžu 
poskytovatelia platobných služieb 

vypúšťa sa
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používať na označenie služieb ochranné 
známky.

Or. en

Odôvodnenie

Pri porovnaní s administratívnymi nákladmi nie je jasné, že proces štandardizácie 
terminológie je skutočným prínosom.

Pozmeňujúci návrh 158
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) S cieľom zabezpečiť jednotné 
používanie príslušnej terminológie na 
úrovni EÚ v celej Únii by členské štáty 
mali zaviesť povinnosť, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
používali terminológiu pri komunikácii so 
spotrebiteľmi, a to aj v dokumente 
s informáciami o poplatkoch a vo výpise 
poplatkov, platnú na úrovni EÚ spolu so 
zachovanou vnútroštátnou 
štandardizovanou terminológiou 
uvedenou v predbežnom zozname. 
S výnimkou dokumentu s informáciami 
o poplatkoch a výpisu poplatkov môžu 
poskytovatelia platobných služieb 
používať na označenie služieb ochranné 
známky.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Philippe De Backer

Návrh smernice
Odôvodnenie 17
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) S cieľom zabezpečiť jednotné 
používanie príslušnej terminológie na 
úrovni EÚ v celej Únii by členské štáty 
mali zaviesť povinnosť, aby poskytovatelia 
platobných služieb používali terminológiu
pri komunikácii so spotrebiteľmi, a to aj 
v dokumente s informáciami o poplatkoch 
a vo výpise poplatkov, platnú na úrovni 
EÚ spolu so zachovanou vnútroštátnou 
štandardizovanou terminológiou 
uvedenou v predbežnom zozname. 
S výnimkou dokumentu s informáciami 
o poplatkoch a výpisu poplatkov môžu 
poskytovatelia platobných služieb používať 
na označenie služieb ochranné známky.

(17) S cieľom zabezpečiť jednotné 
používanie príslušnej terminológie na 
úrovni EÚ v celej Únii by členské štáty 
mali zaviesť povinnosť, aby poskytovatelia 
platobných služieb používali 
štandardizovaný zoznam EÚ pri 
komunikácii so spotrebiteľmi, a to aj 
v dokumente s informáciami o poplatkoch 
a vo výpise poplatkov. Poskytovatelia 
platobných služieb môžu používať na 
označenie služieb obchodné názvy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Werner Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) S cieľom zabezpečiť jednotné 
používanie príslušnej terminológie na 
úrovni EÚ v celej Únii by členské štáty 
mali zaviesť povinnosť, aby poskytovatelia 
platobných služieb používali terminológiu 
pri komunikácii so spotrebiteľmi, a to aj 
v dokumente s informáciami o poplatkoch 
a vo výpise poplatkov, platnú na úrovni 
EÚ spolu so zachovanou vnútroštátnou 
štandardizovanou terminológiou 
uvedenou v predbežnom zozname. 
S výnimkou dokumentu s informáciami 
o poplatkoch a výpisu poplatkov môžu 
poskytovatelia platobných služieb používať 
na označenie služieb ochranné známky.

(17) S cieľom zabezpečiť jednotné 
používanie príslušnej terminológie na 
úrovni EÚ v celej Únii by členské štáty 
mali zaviesť povinnosť, aby poskytovatelia 
platobných služieb používali pri 
komunikácii so spotrebiteľmi 
štandardizovanú terminológiu, a to aj 
v dokumente s informáciami o poplatkoch 
a vo výpise poplatkov, uvedenú 
v predbežnom zozname. V dokumente
s informáciami o poplatkoch a výpise 
poplatkov môžu poskytovatelia platobných 
služieb používať na označenie služieb aj
ochranné známky.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 161
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) S cieľom zabezpečiť jednotné 
používanie príslušnej terminológie na 
úrovni EÚ v celej Únii by členské štáty 
mali zaviesť povinnosť, aby poskytovatelia 
platobných služieb používali terminológiu 
pri komunikácii so spotrebiteľmi, a to aj 
v dokumente s informáciami o poplatkoch 
a vo výpise poplatkov, platnú na úrovni 
EÚ spolu so zachovanou vnútroštátnou 
štandardizovanou terminológiou uvedenou 
v predbežnom zozname. S výnimkou 
dokumentu s informáciami o poplatkoch 
a výpisu poplatkov môžu poskytovatelia 
platobných služieb používať na označenie 
služieb ochranné známky.

(17) S cieľom zabezpečiť jednotné 
používanie príslušnej terminológie na 
úrovni EÚ v celej Únii by členské štáty 
mali zaviesť povinnosť, aby poskytovatelia 
platobných služieb používali terminológiu 
pri komunikácii so spotrebiteľmi, a to aj 
v dokumente s informáciami o poplatkoch,
vo výpise poplatkov a v informáciách 
týkajúcich sa zmluvy, platnú na úrovni EÚ 
spolu so zachovanou vnútroštátnou 
štandardizovanou terminológiou uvedenou 
v predbežnom zozname. Pri komerčných 
informáciách môžu poskytovatelia 
platobných služieb používať na označenie 
služieb obchodné názvy, pokiaľ sú jasne 
určené zodpovedajúce pojmy 
štandardizované podľa okolností na 
úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Webové lokality na porovnávanie 
poplatkov sú pre spotrebiteľom účinným 
nástrojom na porovnanie predností 
rôznych ponúk platobných účtov 
na jednom mieste. Môžu vhodne 
vyvažovať potrebu, aby boli informácie 
jasné a stručné, ale aj úplné a komplexné,

vypúšťa sa
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a to tak, že umožnia používateľom získať 
podrobnejšie informácie, ak o ne majú 
záujem. Takisto môžu znížiť náklady na 
vyhľadávanie, pretože spotrebitelia 
nebudú musieť zhromažďovať 
informácie od poskytovateľov platobných 
služieb samostatne.

Or. en

Odôvodnenie

Pôsobnosť tejto smernice ba sa nemala rozšíriť na webové lokality na porovnávanie, ktoré sa 
vzťahujú na oveľa širšie otázky, než len platobné účty.

Pozmeňujúci návrh 163
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom získať nestranné 
informácie o bankových poplatkoch by 
spotrebitelia mali mať možnosť prístupu 
na webové lokality na porovnávanie 
poplatkov, ktoré sú prevádzkovo nezávislé 
od poskytovateľov platobných služieb. 
Členské štáty by preto mali zabezpečiť, 
aby bola spotrebiteľom na ich príslušných 
územiach k dispozícii aspoň jedna taká 
webová lokalita. Tieto webové lokality na 
porovnávanie poplatkov môžu 
prevádzkovať príslušné orgány, iné 
verejné orgány a/alebo akreditovaní 
súkromní prevádzkovatelia. Členské štáty 
by mali vytvoriť dobrovoľný systém 
akreditácie, ktorý by súkromným 
prevádzkovateľom webových lokalít na 
porovnávanie poplatkov umožňoval 
požiadať o akreditáciu v súlade so 
stanovenými kvalitatívnymi kritériami. V 
prípade, že žiadna súkromná webová 
lokalita na porovnávanie nezíska 
akreditáciu, mala by sa zriadiť verejná 

vypúšťa sa



PE516.948v02-00 36/170 AM\1002483SK.doc

SK

lokalita, ktorú bude prevádzkovať 
príslušný orgán alebo iný verejný orgán. 
Tieto lokality by takisto mali spĺňať 
kvalitatívne kritériá.

Or. en

Odôvodnenie

Pôsobnosť tejto smernice ba sa nemala rozšíriť na webové lokality na porovnávanie, ktoré sa 
vzťahujú na oveľa širšie otázky, než len platobné účty.

Pozmeňujúci návrh 164
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom získať nestranné informácie 
o bankových poplatkoch by spotrebitelia 
mali mať možnosť prístupu na webové 
lokality na porovnávanie poplatkov, ktoré 
sú prevádzkovo nezávislé od 
poskytovateľov platobných služieb. 
Členské štáty by preto mali zabezpečiť, 
aby bola spotrebiteľom na ich príslušných 
územiach k dispozícii aspoň jedna taká 
webová lokalita. Tieto webové lokality na 
porovnávanie poplatkov môžu 
prevádzkovať príslušné orgány, iné verejné 
orgány a/alebo akreditovaní súkromní 
prevádzkovatelia. Členské štáty by mali 
vytvoriť dobrovoľný systém akreditácie, 
ktorý by súkromným prevádzkovateľom 
webových lokalít na porovnávanie 
poplatkov umožňoval požiadať 
o akreditáciu v súlade so stanovenými 
kvalitatívnymi kritériami. V prípade, že 
žiadna súkromná webová lokalita na 
porovnávanie nezíska akreditáciu, mala by 
sa zriadiť verejná lokalita, ktorú bude 
prevádzkovať príslušný orgán alebo iný 
verejný orgán. Tieto lokality by takisto 
mali spĺňať kvalitatívne kritériá.

(19) S cieľom získať nestranné informácie 
o poplatkoch a úrokových sadzbách 
uplatňovaných pri platobných účtoch by 
spotrebitelia mali mať bezplatný prístup na 
webové lokality na porovnávanie
poplatkov, ktoré sú finančne a
prevádzkovo nezávislé od poskytovateľov 
platobných služieb. Členské štáty by preto 
mali zabezpečiť, aby bola spotrebiteľom na 
ich príslušných územiach k dispozícii 
aspoň jedna taká webová lokalita. Tieto 
webové lokality na porovnávanie 
poplatkov môžu prevádzkovať príslušné 
orgány, iné verejné orgány a/alebo 
akreditovaní súkromní prevádzkovatelia. 
Členské štáty by mali vytvoriť dobrovoľný 
systém akreditácie, ktorý by súkromným 
prevádzkovateľom webových lokalít na 
porovnávanie poplatkov umožňoval 
požiadať o akreditáciu v súlade so 
stanovenými kvalitatívnymi kritériami. V 
prípade, že žiadna súkromná webová 
lokalita na porovnávanie nezíska 
akreditáciu, mala by sa zriadiť verejná 
lokalita, ktorú bude prevádzkovať 
príslušný orgán alebo iný verejný orgán. 
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Tieto lokality by takisto mali spĺňať 
kvalitatívne kritériá. S cieľom umožniť 
spotrebiteľom ľahký prístup aj na webové 
lokality na porovnávanie poplatkov v 
iných členských štátoch by sa mal zriadiť 
webový portál Únie, ktorý by obsahoval 
odkazy na všetky webové lokality na 
vnútroštátnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom získať nestranné informácie 
o bankových poplatkoch by spotrebitelia 
mali mať možnosť prístupu na webové 
lokality na porovnávanie poplatkov, ktoré 
sú prevádzkovo nezávislé od 
poskytovateľov platobných služieb. 
Členské štáty by preto mali zabezpečiť, 
aby bola spotrebiteľom na ich príslušných 
územiach k dispozícii aspoň jedna taká 
webová lokalita. Tieto webové lokality na 
porovnávanie poplatkov môžu 
prevádzkovať príslušné orgány, iné verejné 
orgány a/alebo akreditovaní súkromní 
prevádzkovatelia. Členské štáty by mali 
vytvoriť dobrovoľný systém akreditácie, 
ktorý by súkromným prevádzkovateľom 
webových lokalít na porovnávanie 
poplatkov umožňoval požiadať 
o akreditáciu v súlade so stanovenými 
kvalitatívnymi kritériami. V prípade, že 
žiadna súkromná webová lokalita na 
porovnávanie nezíska akreditáciu, mala by 
sa zriadiť verejná lokalita, ktorú bude 
prevádzkovať príslušný orgán alebo iný 
verejný orgán. Tieto lokality by takisto 
mali spĺňať kvalitatívne kritériá.

(19) S cieľom získať nestranné informácie 
o bankových poplatkoch by spotrebitelia 
mali mať možnosť prístupu na webové 
lokality na porovnávanie poplatkov, ktoré 
sú prevádzkovo nezávislé od 
poskytovateľov platobných služieb. 
Členské štáty by preto mali zabezpečiť, 
aby bola spotrebiteľom na ich príslušných 
územiach k dispozícii aspoň jedna taká 
webová lokalita. Tieto webové lokality na 
porovnávanie poplatkov môžu 
prevádzkovať príslušné orgány, iné verejné 
orgány a/alebo akreditovaní súkromní 
prevádzkovatelia. Členské štáty by mali 
vytvoriť dobrovoľný systém akreditácie, 
ktorý by súkromným prevádzkovateľom 
webových lokalít na porovnávanie 
poplatkov umožňoval požiadať 
o akreditáciu v súlade so stanovenými 
kvalitatívnymi kritériami. V prípade, že 
žiadna súkromná webová lokalita na 
porovnávanie nezíska akreditáciu, mala by 
sa zriadiť verejná lokalita, ktorú bude 
prevádzkovať príslušný orgán alebo iný 
verejný orgán. Tieto lokality by takisto 
mali spĺňať kvalitatívne kritériá. S cieľom 
uľahčiť prehľad poplatkov účtovaných
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poskytovateľmi platobných služieb v
Európskej únii zriadi Európska komisia
aktuálny, nezávislý, presný, spoľahlivý a
užívateľsky prístupný portál, ktorý bude 
poskytovať všetky odkazy na akreditované
webové lokality na porovnávanie 
poplatkov v príslušných členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Súčasnou praxou poskytovateľov 
platobných služieb je ponúkať platobný 
účet ako súčasť balíka spolu s inými 
finančnými produktmi alebo službami. 
Táto prax môže byť pre poskytovateľov 
platobných služieb spôsobom, ako 
diverzifikovať svoju ponuku a navzájom 
súťažiť, a v konečnom dôsledku môže byť 
pre spotrebiteľov výhodná. Zo štúdie 
Komisie o viazaní produktov vo finančnom 
sektore z roku 2009, ako aj z relevantných 
konzultácií a sťažností spotrebiteľov však 
vyplýva, že poskytovatelia platobných 
služieb môžu ponúkať bankové účty ako 
súčasť balíka spolu s produktmi, ktoré 
spotrebitelia nepožadovali a ktoré nie sú 
nevyhnutné pre platobné účty – ako 
napríklad poistenie domácnosti. Okrem 
toho sa zistilo, že sa týmito postupmi môže 
znížiť transparentnosť a porovnateľnosť 
cien, môžu sa obmedziť nákupné možnosti 
spotrebiteľov, ako aj ich mobilita. Členské 
štáty by preto mali zabezpečiť, aby 
v prípade, že poskytovatelia platobných 
služieb poskytujú platobné účty v balíku, 
boli spotrebiteľom poskytnuté informácie 
o príslušných poplatkoch samostatne pre 
platobný účet a pre každú inú finančnú 

(20) Súčasnou praxou poskytovateľov 
platobných služieb je ponúkať platobný 
účet ako súčasť balíka spolu s inými 
finančnými produktmi alebo službami. 
Táto prax môže byť pre poskytovateľov 
platobných služieb spôsobom, ako 
diverzifikovať svoju ponuku a navzájom 
súťažiť, a v konečnom dôsledku môže byť 
pre spotrebiteľov výhodná. Zo štúdie 
Komisie o viazaní produktov vo finančnom 
sektore z roku 2009, ako aj z relevantných 
konzultácií a sťažností spotrebiteľov však 
vyplýva, že poskytovatelia platobných 
služieb môžu ponúkať bankové účty ako 
súčasť balíka spolu s produktmi, ktoré 
spotrebitelia nepožadovali a ktoré nie sú 
nevyhnutné pre platobné účty – ako 
napríklad poistenie domácnosti. Okrem 
toho sa zistilo, že sa týmito postupmi môže 
znížiť transparentnosť a porovnateľnosť 
cien, môžu sa obmedziť nákupné možnosti 
spotrebiteľov, ako aj ich mobilita. Členské 
štáty by preto mali zabezpečiť, aby 
v prípade, že poskytovatelia platobných 
služieb poskytujú platobné účty v balíku s 
ďalšími finančnými službami, boli 
spotrebiteľom poskytnuté informácie 
o príslušných poplatkoch samostatne pre 
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službu zahrnutú v balíku. Tieto povinnosti 
by sa nemali vzťahovať na služby, ktoré 
sú prirodzene spojené s používaním 
platobného účtu, ako napríklad s výbermi 
hotovosti, elektronickými prevodmi alebo 
platobnými kartami. Tieto služby by preto 
mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti 
tohto ustanovenia.

platobný účet a pre každú inú finančnú 
službu zahrnutú v balíku, ak je možné, aby 
spotrebitelia získali platobný účet a s ním 
spojené finančné služby osobitne.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že existuje rozdiel medzi účtami, ktoré ponúkajú širokú škálu služieb, a 
účtami, ktoré sú spojené v balíku s inými finančnými službami, ako je poistenie. V druhom 
prípade nie je možné služby oddeliť. Mala by sa zaviesť požiadavka, ak nastane táto situácia, 
aby bolo zabezpečené, že poskytovateľ platobných služieb upozorní spotrebiteľa na náklady 
spojené s otvorením platobného účtu za balík a že skontroluje, či je zákazník vhodný na 
produktový balík.

Pozmeňujúci návrh 167
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Súčasnou praxou poskytovateľov 
platobných služieb je ponúkať platobný 
účet ako súčasť balíka spolu s inými 
finančnými produktmi alebo službami. 
Táto prax môže byť pre poskytovateľov 
platobných služieb spôsobom, ako 
diverzifikovať svoju ponuku a navzájom 
súťažiť, a v konečnom dôsledku môže byť 
pre spotrebiteľov výhodná. Zo štúdie
Komisie o viazaní produktov vo finančnom 
sektore z roku 2009, ako aj z relevantných 
konzultácií a sťažností spotrebiteľov však 
vyplýva, že poskytovatelia platobných 
služieb môžu ponúkať bankové účty ako 
súčasť balíka spolu s produktmi, ktoré 
spotrebitelia nepožadovali a ktoré nie sú 
nevyhnutné pre platobné účty – ako 
napríklad poistenie domácnosti. Okrem 

(20) Súčasnou praxou poskytovateľov 
platobných služieb je ponúkať platobný 
účet ako súčasť balíka spolu s inými 
finančnými produktmi alebo službami. 
Táto prax môže byť pre poskytovateľov 
platobných služieb spôsobom, ako 
diverzifikovať svoju ponuku a navzájom 
súťažiť, a v konečnom dôsledku môže byť 
pre spotrebiteľov výhodná. Zo štúdie 
Komisie o viazaní produktov vo finančnom 
sektore z roku 2009, ako aj z relevantných 
konzultácií a sťažností spotrebiteľov však 
vyplýva, že poskytovatelia platobných 
služieb môžu ponúkať bankové účty ako 
súčasť balíka spolu s produktmi, ktoré 
spotrebitelia nepožadovali a ktoré nie sú 
nevyhnutné pre platobné účty – ako 
napríklad poistenie domácnosti. Okrem 
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toho sa zistilo, že sa týmito postupmi môže 
znížiť transparentnosť a porovnateľnosť 
cien, môžu sa obmedziť nákupné možnosti 
spotrebiteľov, ako aj ich mobilita. Členské 
štáty by preto mali zabezpečiť, aby 
v prípade, že poskytovatelia platobných 
služieb poskytujú platobné účty v balíku, 
boli spotrebiteľom poskytnuté informácie 
o príslušných poplatkoch samostatne pre 
platobný účet a pre každú inú finančnú 
službu zahrnutú v balíku. Tieto povinnosti 
by sa nemali vzťahovať na služby, ktoré 
sú prirodzene spojené s používaním 
platobného účtu, ako napríklad s výbermi 
hotovosti, elektronickými prevodmi alebo 
platobnými kartami. Tieto služby by preto 
mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti 
tohto ustanovenia.

toho sa zistilo, že sa týmito postupmi môže 
znížiť transparentnosť a porovnateľnosť 
cien, môžu sa obmedziť nákupné možnosti 
spotrebiteľov, ako aj ich mobilita. Členské 
štáty by preto mali zabezpečiť, aby 
v prípade, že poskytovatelia platobných 
služieb poskytujú platobné účty v balíku, 
boli spotrebiteľom poskytnuté informácie 
o príslušných poplatkoch samostatne pre 
platobný účet a pre každú inú finančnú 
službu zahrnutú v balíku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Olle Schmidt

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Súčasnou praxou poskytovateľov 
platobných služieb je ponúkať platobný 
účet ako súčasť balíka spolu s inými 
finančnými produktmi alebo službami. 
Táto prax môže byť pre poskytovateľov 
platobných služieb spôsobom, ako 
diverzifikovať svoju ponuku a navzájom 
súťažiť, a v konečnom dôsledku môže byť 
pre spotrebiteľov výhodná. Zo štúdie 
Komisie o viazaní produktov vo finančnom 
sektore z roku 2009, ako aj z relevantných 
konzultácií a sťažností spotrebiteľov však 
vyplýva, že poskytovatelia platobných 
služieb môžu ponúkať bankové účty ako 
súčasť balíka spolu s produktmi, ktoré 
spotrebitelia nepožadovali a ktoré nie sú 
nevyhnutné pre platobné účty – ako 

(20) Súčasnou praxou poskytovateľov 
platobných služieb je ponúkať platobný 
účet ako súčasť balíka spolu s inými 
finančnými produktmi alebo službami. 
Táto prax môže byť pre poskytovateľov 
platobných služieb spôsobom, ako 
diverzifikovať svoju ponuku a navzájom 
súťažiť, a v konečnom dôsledku môže byť 
pre spotrebiteľov výhodná. Zo štúdie 
Komisie o viazaní produktov vo finančnom 
sektore z roku 2009, ako aj z relevantných 
konzultácií a sťažností spotrebiteľov však 
vyplýva, že poskytovatelia platobných 
služieb môžu ponúkať bankové účty ako 
súčasť balíka spolu s produktmi, ktoré 
spotrebitelia nepožadovali a ktoré nie sú 
nevyhnutné pre platobné účty – ako 
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napríklad poistenie domácnosti. Okrem 
toho sa zistilo, že sa týmito postupmi môže 
znížiť transparentnosť a porovnateľnosť 
cien, môžu sa obmedziť nákupné možnosti 
spotrebiteľov, ako aj ich mobilita. Členské 
štáty by preto mali zabezpečiť, aby 
v prípade, že poskytovatelia platobných 
služieb poskytujú platobné účty v balíku, 
boli spotrebiteľom poskytnuté informácie 
o príslušných poplatkoch samostatne pre 
platobný účet a pre každú inú finančnú 
službu zahrnutú v balíku. Tieto povinnosti 
by sa nemali vzťahovať na služby, ktoré sú 
prirodzene spojené s používaním 
platobného účtu, ako napríklad s výbermi 
hotovosti, elektronickými prevodmi alebo 
platobnými kartami. Tieto služby by preto 
mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti 
tohto ustanovenia.

napríklad poistenie domácnosti. Okrem 
toho sa zistilo, že sa týmito postupmi môže 
znížiť transparentnosť a porovnateľnosť 
cien, môžu sa obmedziť nákupné možnosti 
spotrebiteľov, ako aj ich mobilita. Členské 
štáty by preto mali zabezpečiť, aby 
v prípade, že poskytovatelia platobných 
služieb poskytujú platobné účty v balíku, 
boli spotrebiteľom poskytnuté informácie o 
tom, či je možné kúpiť si zložky balíka 
oddelene, a ak áno, uviesť samostatne
informácie o nákladoch a 
poplatkoch pre každú inú finančnú službu 
zahrnutú v balíku. Tieto povinnosti by sa 
nemali vzťahovať na služby, ktoré sú 
prirodzene spojené s používaním 
platobného účtu, ako napríklad s výbermi 
hotovosti, elektronickými prevodmi alebo 
platobnými kartami. Tieto služby by preto 
mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti 
tohto ustanovenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Werner Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Súčasnou praxou poskytovateľov 
platobných služieb je ponúkať platobný 
účet ako súčasť balíka spolu s inými 
finančnými produktmi alebo službami. 
Táto prax môže byť pre poskytovateľov 
platobných služieb spôsobom, ako 
diverzifikovať svoju ponuku a navzájom 
súťažiť, a v konečnom dôsledku môže byť 
pre spotrebiteľov výhodná. Zo štúdie 
Komisie o viazaní produktov vo finančnom 
sektore z roku 2009, ako aj z relevantných 
konzultácií a sťažností spotrebiteľov však 
vyplýva, že poskytovatelia platobných 
služieb môžu ponúkať bankové účty ako 

(20) Súčasnou praxou poskytovateľov 
platobných služieb je ponúkať platobný 
účet ako súčasť balíka spolu s inými 
finančnými produktmi alebo službami. 
Táto prax môže byť pre poskytovateľov 
platobných služieb spôsobom, ako 
diverzifikovať svoju ponuku a navzájom 
súťažiť, a v konečnom dôsledku môže byť 
pre spotrebiteľov výhodná. Zo štúdie 
Komisie o viazaní produktov vo finančnom 
sektore z roku 2009, ako aj z relevantných 
konzultácií a sťažností spotrebiteľov však 
vyplýva, že poskytovatelia platobných 
služieb môžu ponúkať bankové účty ako 
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súčasť balíka spolu s produktmi, ktoré 
spotrebitelia nepožadovali a ktoré nie sú 
nevyhnutné pre platobné účty – ako 
napríklad poistenie domácnosti. Okrem 
toho sa zistilo, že sa týmito postupmi môže 
znížiť transparentnosť a porovnateľnosť 
cien, môžu sa obmedziť nákupné možnosti 
spotrebiteľov, ako aj ich mobilita. Členské 
štáty by preto mali zabezpečiť, aby 
v prípade, že poskytovatelia platobných 
služieb poskytujú platobné účty v balíku, 
boli spotrebiteľom poskytnuté informácie 
o príslušných poplatkoch samostatne pre 
platobný účet a pre každú inú finančnú 
službu zahrnutú v balíku. Tieto povinnosti 
by sa nemali vzťahovať na služby, ktoré sú 
prirodzene spojené s používaním 
platobného účtu, ako napríklad s výbermi 
hotovosti, elektronickými prevodmi alebo 
platobnými kartami. Tieto služby by preto 
mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti 
tohto ustanovenia.

súčasť balíka spolu s produktmi, ktoré 
spotrebitelia nepožadovali a ktoré nie sú 
nevyhnutné pre platobné účty – ako 
napríklad poistenie domácnosti. Okrem 
toho sa zistilo, že sa týmito postupmi môže 
znížiť transparentnosť a porovnateľnosť 
cien, môžu sa obmedziť nákupné možnosti 
spotrebiteľov, ako aj ich mobilita. Členské 
štáty by preto mali zabezpečiť, aby 
v prípade, že poskytovatelia platobných 
služieb poskytujú platobné účty v balíku, 
boli spotrebiteľom poskytnuté informácie 
o príslušných poplatkoch samostatne pre 
platobný účet a pre každú inú finančnú 
službu zahrnutú v balíku. Tieto povinnosti 
by sa nemali vzťahovať na služby, ktoré sú 
prirodzene spojené s používaním 
platobného účtu, ako napríklad s výbermi 
hotovosti, elektronickými prevodmi alebo 
platobnými kartami. Tieto služby, ako aj 
získanie členstva v družstve by preto mali 
byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto 
ustanovenia.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 170
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Spotrebitelia sú motivovaní k presunu 
účtov len v prípade, že proces 
nepredstavuje nadmernú administratívnu 
a finančnú záťaž. Postup presunu 
platobných účtov k inému poskytovateľovi 
platobných služieb by mal byť jasný a 
rýchly. Prípadné poplatky účtované 
poskytovateľmi platobných služieb by 
v súvislosti so službou presunu účtu mali 
byť v súlade so skutočnými nákladmi, 
ktoré vznikli poskytovateľom platobných 
služieb. S cieľom priaznivo vplývať na 

(21) Spotrebitelia sú motivovaní k presunu 
účtov len v prípade, že proces 
nepredstavuje nadmernú administratívnu 
a finančnú záťaž. Postup presunu 
platobných účtov k inému poskytovateľovi 
platobných služieb by mal byť jasný a 
rýchly. Prípadné poplatky účtované 
poskytovateľmi platobných služieb by 
v súvislosti so službou presunu účtu mali 
byť v súlade so skutočnými nákladmi, 
ktoré vznikli poskytovateľom platobných 
služieb. Spotrebitelia sú motivovaní 
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hospodársku súťaž by mal byť presun 
účtu umožnený aj na cezhraničnej úrovni. 
Vzhľadom na to, že cezhraničný presun 
účtu by mohol byť komplikovanejší ako 
presun účtu na vnútroštátnej úrovni a od 
poskytovateľov platobných služieb si môže 
vyžadovať, aby prispôsobili a zdokonalili 
svoje vnútorné postupy, pre cezhraničný 
presun účtu by mali byť stanovené dlhšie 
lehoty. Potreba zachovať rôzne lehoty by 
sa mala zhodnotiť pri preskúmavaní 
navrhovanej smernice.

k presunu účtov len v prípade, že proces 
nepredstavuje nadmernú administratívnu 
a finančnú záťaž. Postup presunu 
platobných účtov k inému poskytovateľovi 
platobných služieb by mal byť jasný a 
rýchly. Prípadné poplatky účtované 
poskytovateľmi platobných služieb by 
v súvislosti so službou presunu účtu mali 
byť v súlade so skutočnými nákladmi, 
ktoré vznikli poskytovateľom platobných 
služieb. Ponuka týchto služieb bude
navyše náročná, pretože technické normy, 
pravidlá podnikania a zákonné 
požiadavky sa líšia medzi platobnými
systémami členských štátov EÚ. Okrem
toho sa nariadením č. 260/2012, ktoré 
nadobudne účinnosť od 1. februára 2014, 
stávajú takéto služby zastarané pre 
spotrebiteľov, ktorí sa pohybujú v rámci
eurozóny. Bežnou praxou spotrebiteľov, 
ktorí sa pohybujú medzi krajinou
eurozóny a krajinou mimo eurozóny, je 
využívanie viacerých bánk. Umožňuje to 
spotrebiteľom otvoriť si nový účet a 
zároveň zachovať starý alebo ho zatvoriť 
len vtedy, ak si vyplnili všetky povinnosti 
voči miestnym poskytovateľom.

Or. en

Odôvodnenie

Takáto požiadavka by sa spájala s veľkými nákladmi a rizikami a malým prínosom z dôvodu 
nízkeho dopytu po takejto cezhraničnej službe. Cezhraničné transakcie uľahčia 
implementáciou nariadenia  č. 260/2012.

Pozmeňujúci návrh 171
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Spotrebitelia sú motivovaní k presunu 
účtov len v prípade, že proces 

(21) Spotrebitelia sú motivovaní k presunu 
účtov len v prípade, že proces 
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nepredstavuje nadmernú administratívnu 
a finančnú záťaž. Postup presunu 
platobných účtov k inému poskytovateľovi 
platobných služieb by mal byť jasný a 
rýchly. Prípadné poplatky účtované 
poskytovateľmi platobných služieb by 
v súvislosti so službou presunu účtu mali 
byť v súlade so skutočnými nákladmi, 
ktoré vznikli poskytovateľom platobných 
služieb. S cieľom priaznivo vplývať na 
hospodársku súťaž by mal byť presun 
účtu umožnený aj na cezhraničnej úrovni. 
Vzhľadom na to, že cezhraničný presun 
účtu by mohol byť komplikovanejší ako 
presun účtu na vnútroštátnej úrovni a od 
poskytovateľov platobných služieb si môže 
vyžadovať, aby prispôsobili a zdokonalili 
svoje vnútorné postupy, pre cezhraničný 
presun účtu by mali byť stanovené dlhšie 
lehoty. Potreba zachovať rôzne lehoty by 
sa mala zhodnotiť pri preskúmavaní 
navrhovanej smernice.

nepredstavuje nadmernú administratívnu 
a finančnú záťaž. Postup presunu 
platobných účtov k inému poskytovateľovi 
platobných služieb by mal byť jasný a 
rýchly. Prípadné poplatky účtované 
poskytovateľmi platobných služieb by 
v súvislosti so službou presunu účtu mali 
byť v súlade so skutočnými nákladmi, 
ktoré vznikli poskytovateľom platobných 
služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Spotrebitelia sú motivovaní k presunu 
účtov len v prípade, že proces 
nepredstavuje nadmernú administratívnu 
a finančnú záťaž. Postup presunu 
platobných účtov k inému poskytovateľovi 
platobných služieb by mal byť jasný a 
rýchly. Prípadné poplatky účtované 
poskytovateľmi platobných služieb by 
v súvislosti so službou presunu účtu mali 
byť v súlade so skutočnými nákladmi, 
ktoré vznikli poskytovateľom platobných 
služieb. S cieľom priaznivo vplývať na 
hospodársku súťaž by mal byť presun účtu 

(21) Spotrebitelia sú motivovaní k presunu 
účtov len v prípade, že proces 
nepredstavuje nadmernú administratívnu 
a finančnú záťaž. Postup presunu 
platobných účtov k inému poskytovateľovi 
platobných služieb by mal byť jasný, 
rýchly a nie nákladný. S cieľom priaznivo 
vplývať na hospodársku súťaž by mal byť 
presun účtu umožnený aj na cezhraničnej 
úrovni. Vzhľadom na to, že cezhraničný 
presun účtu by mohol byť komplikovanejší 
ako presun účtu na vnútroštátnej úrovni 
a od poskytovateľov platobných služieb si 
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umožnený aj na cezhraničnej úrovni. 
Vzhľadom na to, že cezhraničný presun 
účtu by mohol byť komplikovanejší ako 
presun účtu na vnútroštátnej úrovni a od 
poskytovateľov platobných služieb si môže 
vyžadovať, aby prispôsobili a zdokonalili 
svoje vnútorné postupy, pre cezhraničný 
presun účtu by mali byť stanovené dlhšie 
lehoty. Potreba zachovať rôzne lehoty by 
sa mala zhodnotiť pri preskúmavaní 
navrhovanej smernice.

môže vyžadovať, aby prispôsobili 
a zdokonalili svoje vnútorné postupy, pre 
cezhraničný presun účtu by mali byť 
stanovené dlhšie lehoty. Potreba zachovať 
rôzne lehoty by sa mala zhodnotiť pri 
preskúmavaní navrhovanej smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Philippe De Backer

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Spotrebitelia sú motivovaní k presunu 
účtov len v prípade, že proces 
nepredstavuje nadmernú administratívnu 
a finančnú záťaž. Postup presunu 
platobných účtov k inému poskytovateľovi 
platobných služieb by mal byť jasný a 
rýchly. Prípadné poplatky účtované 
poskytovateľmi platobných služieb by 
v súvislosti so službou presunu účtu mali 
byť v súlade so skutočnými nákladmi, 
ktoré vznikli poskytovateľom platobných 
služieb. S cieľom priaznivo vplývať na 
hospodársku súťaž by mal byť presun účtu 
umožnený aj na cezhraničnej úrovni. 
Vzhľadom na to, že cezhraničný presun 
účtu by mohol byť komplikovanejší ako 
presun účtu na vnútroštátnej úrovni a od 
poskytovateľov platobných služieb si môže 
vyžadovať, aby prispôsobili a zdokonalili 
svoje vnútorné postupy, pre cezhraničný 
presun účtu by mali byť stanovené dlhšie 
lehoty. Potreba zachovať rôzne lehoty by 
sa mala zhodnotiť pri preskúmavaní 

(21) Spotrebitelia sú motivovaní k presunu 
účtov len v prípade, ak potenciálny 
prospech nevyvažuje vnímané riziko a ak
tento proces nepredstavuje nadmernú 
administratívnu a finančnú záťaž. Postup 
presunu platobných účtov k inému 
poskytovateľovi platobných služieb by mal 
byť jasný a rýchly. Prípadné poplatky 
účtované poskytovateľmi platobných 
služieb by v súvislosti so službou presunu 
účtu mali byť v súlade so skutočnými 
nákladmi, ktoré vznikli poskytovateľom 
platobných služieb. S cieľom priaznivo 
vplývať na hospodársku súťaž by mal byť 
presun účtu umožnený aj na cezhraničnej 
úrovni. Vzhľadom na to, že cezhraničný 
presun účtu by mohol byť komplikovanejší 
ako presun účtu na vnútroštátnej úrovni 
a od poskytovateľov platobných služieb si 
môže vyžadovať, aby prispôsobili 
a zdokonalili svoje vnútorné postupy, pre 
cezhraničný presun účtu by mali byť 
stanovené dlhšie lehoty. Potreba zachovať 
rôzne lehoty by sa mala zhodnotiť pri 
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navrhovanej smernice. preskúmavaní navrhovanej smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Proces presunu účtu by mal byť pre 
spotrebiteľa v čo najväčšej miere 
priamočiary. Členské štáty by mali 
zodpovedajúcim spôsobom zabezpečiť, aby 
bol prijímajúci poskytovateľ platobných 
služieb zodpovedný za iniciovanie 
a riadenie postupu v mene spotrebiteľa.

(22) Proces presunu účtu by mal byť pre 
spotrebiteľa v čo najväčšej miere 
priamočiary. Členské štáty by mali 
zodpovedajúcim spôsobom zabezpečiť, aby 
bol prijímajúci poskytovateľ platobných 
služieb zodpovedný za iniciovanie 
a riadenie postupu v mene spotrebiteľa. 
Požiadavky tejto smernice, ktoré sa týkajú 
poskytovania služby presunu účtu, možno 
splniť prostredníctvom práva, 
sebaregulácie alebo dobrovoľnej dohody. 

Or. en

Odôvodnenie

Existuje viacero iniciatív členských štátov, ktoré sa pripravujú alebo sú implementované. Táto 
smernica by preto mala predstavovať minimálnu harmonizáciu.

Pozmeňujúci návrh 175
Philippe De Backer

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Proces presunu účtu by mal byť pre 
spotrebiteľa v čo najväčšej miere 
priamočiary. Členské štáty by mali 
zodpovedajúcim spôsobom zabezpečiť, aby 
bol prijímajúci poskytovateľ platobných 

(22) Proces presunu účtu by mal byť pre 
spotrebiteľa v čo najväčšej miere 
priamočiary. Členské štáty by mali 
zodpovedajúcim spôsobom zabezpečiť, aby 
bol prijímajúci poskytovateľ platobných 
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služieb zodpovedný za iniciovanie 
a riadenie postupu v mene spotrebiteľa.

služieb zodpovedný za iniciovanie 
a riadenie postupu v mene spotrebiteľa. 
Požiadavky tejto smernice, ktoré sa týkajú 
poskytovania služby presunu účtu, možno 
splniť prostredníctvom práva, 
sebaregulácie alebo dobrovoľnej dohody. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22 a) Čo sa týka prenosu účtu medzi
domácimi poskytovateľmi platobných
služieb, členské štáty by mali mať
možnosť zachovať alebo stanoviť
pravidlá, ktoré sa mierne líšia od pravidiel 
uvedených v tejto smernici, ak sa tým 
zvyšuje efektívnosť, ktorá je jasne v
záujme spotrebiteľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Werner Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Na úspešný presun účtu je potrebná 
spolupráca odovzdávajúceho 
poskytovateľa platobných služieb. 
Odovzdávajúci poskytovateľ platobných 
služieb by mal poskytnúť prijímajúcemu 
poskytovateľovi platobných služieb všetky 
informácie, ktoré považuje za potrebné na 
obnovenie pravidelných platieb na novom 

(24) Na úspešný presun účtu je potrebná 
spolupráca odovzdávajúceho 
poskytovateľa platobných služieb. 
Odovzdávajúci poskytovateľ platobných 
služieb by mal poskytnúť prijímajúcemu 
poskytovateľovi platobných služieb všetky 
informácie, ktoré považuje za potrebné na 
obnovenie pravidelných platieb na novom 
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platobnom účte. Tieto informácie by však 
nemali presahovať rámec potrebný na 
vykonanie presunu účtu a prijímajúci 
poskytovateľ platobných služieb by nemal 
požadovať nadbytočné informácie.

platobnom účte, v súlade s platnými 
ustanoveniami o ochrane údajov.. Tieto 
informácie by však nemali presahovať 
rámec potrebný na vykonanie presunu účtu 
a prijímajúci poskytovateľ platobných 
služieb by nemal požadovať nadbytočné 
informácie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 178
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii a ktorí nevlastnia platobný účet 
v určitom členskom štáte, by mali mať v 
tomto členskom štáte možnosť otvoriť si a 
používať platobný účet so základnými 
funkciami. S cieľom zabezpečiť čo 
najširší prístup k týmto účtom by 
spotrebitelia mali k nim mať prístup bez 
ohľadu na ich finančné okolnosti, ako je 
nezamestnanosť alebo osobný bankrot, 
a na miesto ich pobytu. Okrem toho by sa 
malo udeliť právo na prístup 
k platobnému účtu so základnými 
funkciami v akomkoľvek členskom štáte, 
a to v súlade s požiadavkami smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/60/ES z 26. októbra 2005 o 
predchádzaní využívania finančného 
systému na účely prania špinavých peňazí 
a financovania terorizmu, najmä 
vzhľadom na postupy povinnej 
starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

(27) Spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii a ktorí nevlastnia platobný účet 
v určitom členskom štáte, by mali mať v 
tomto členskom štáte možnosť otvoriť si a 
používať platobný účet so základnými 
funkciami. Členské štáty zabezpečia, aby 
uplatňovanie práva nebolo pre 
spotrebiteľa nadmerne zložité alebo 
náročné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Olle Schmidt
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Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii a ktorí nevlastnia platobný účet 
v určitom členskom štáte, by mali mať v 
tomto členskom štáte možnosť otvoriť si a 
používať platobný účet so základnými 
funkciami. S cieľom zabezpečiť čo najširší 
prístup k týmto účtom by spotrebitelia mali 
k nim mať prístup bez ohľadu na ich 
finančné okolnosti, ako je nezamestnanosť 
alebo osobný bankrot, a na miesto ich 
pobytu. Okrem toho by sa malo udeliť 
právo na prístup k platobnému účtu so 
základnými funkciami v akomkoľvek 
členskom štáte, a to v súlade s 
požiadavkami smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. 
októbra 2005 o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí a financovania terorizmu, 
najmä vzhľadom na postupy povinnej 
starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

(27) Spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii a ktorí nevlastnia platobný účet 
v určitom členskom štáte, by mali mať v 
tomto členskom štáte možnosť otvoriť si a 
používať platobný účet so základnými 
funkciami. S cieľom zabezpečiť čo najširší 
prístup k týmto účtom by spotrebitelia mali 
k nim mať prístup bez ohľadu na ich 
finančné okolnosti a na miesto ich pobytu.
Dnes je nevyhnutné mať prístup k 
bankovému účtu, ktorý umožňuje účinnú
a plnú účasť na finančnom a sociálnom 
živote spoločenstva. Spotrebitelia bez
bankového účtu sú nútení používať
hotovosť, čo nielen obmedzuje výber
spôsobu platby a spôsobuje ich vylúčenie z
elektronických transakcií, ale je aj
drahšie. Okrem toho by sa malo udeliť 
právo na prístup k platobnému účtu so 
základnými funkciami v akomkoľvek 
členskom štáte, a to v súlade s 
požiadavkami smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. 
októbra 2005 o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí a financovania terorizmu, 
najmä vzhľadom na postupy povinnej 
starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Jürgen Klute

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii a ktorí nevlastnia platobný účet 

(27) Spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii a ktorí nevyužívajú platobný účet 
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v určitom členskom štáte, by mali mať v 
tomto členskom štáte možnosť otvoriť si a 
používať platobný účet so základnými 
funkciami. S cieľom zabezpečiť čo 
najširší prístup k týmto účtom by 
spotrebitelia mali k nim mať prístup bez 
ohľadu na ich finančné okolnosti, ako je 
nezamestnanosť alebo osobný bankrot, 
a na miesto ich pobytu. Okrem toho by sa 
malo udeliť právo na prístup k platobnému 
účtu so základnými funkciami 
v akomkoľvek členskom štáte, a to 
v súlade s požiadavkami smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/60/ES z 26. októbra 2005 o 
predchádzaní využívania finančného 
systému na účely prania špinavých peňazí 
a financovania terorizmu, najmä 
vzhľadom na postupy povinnej 
starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

v určitom členskom štáte, by mali mať v 
tomto členskom štáte možnosť otvoriť si a 
používať platobný účet so základnými 
funkciami. Všetky ustanovenia tejto
smernice, ktoré sa týkajú transparentnosti
a porovnateľnosti poplatkov a prenosu 
účtov, sa vzťahujú aj na platobné účty so
základnými funkciami. Členské štáty by
mali ďalej zabezpečiť, aby mal 
spotrebiteľ možnosť prechodu z
platobného účtu so základnými funkciami
a na platobný účet so základnými
funkciami. S cieľom zabezpečiť čo 
najširší prístup k týmto účtom by bolo 
potrebné, aby k nim spotrebitelia mali 
prístup bez ohľadu na finančné okolnosti, 
ako je nezamestnanosť alebo osobný 
bankrot, a na miesto ich pobytu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii a ktorí nevlastnia platobný účet 
v určitom členskom štáte, by mali mať v 
tomto členskom štáte možnosť otvoriť si a 
používať platobný účet so základnými 
funkciami. S cieľom zabezpečiť čo najširší 
prístup k týmto účtom by spotrebitelia mali 
k nim mať prístup bez ohľadu na ich 
finančné okolnosti, ako je nezamestnanosť 
alebo osobný bankrot, a na miesto ich 
pobytu. Okrem toho by sa malo udeliť 
právo na prístup k platobnému účtu so 
základnými funkciami v akomkoľvek 
členskom štáte, a to v súlade s 
požiadavkami smernice Európskeho 

(27) Spotrebitelia, ktorým bol predtým 
zamietnutý prístup k základnému
platobnému účtu, majú riadny pobyt 
v Únii a môžu podložiť dostatočnú väzbu 
na členský štát poskytovateľa platobných 
služieb, v ktorom požiadali o prístup k
platobnému účtu so základnými
funkciami, by mali mať v tomto členskom 
štáte možnosť otvoriť si a používať 
platobný účet so základnými funkciami 
S cieľom zabezpečiť čo najširší prístup 
k týmto účtom by spotrebitelia mali k nim 
mať prístup bez ohľadu na ich finančné 
okolnosti, ako je nezamestnanosť alebo 
osobný bankrot. Okrem toho by sa malo 
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parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. 
októbra 2005 o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí a financovania terorizmu, 
najmä vzhľadom na postupy povinnej 
starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

udeliť právo na prístup k platobnému účtu 
so základnými funkciami v akomkoľvek 
členskom štáte, a to v súlade s 
požiadavkami smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. 
októbra 2005 o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí a financovania terorizmu, 
najmä vzhľadom na postupy povinnej 
starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

Or. en

Odôvodnenie

So zreteľom na pranie špinavých peňazí a ochranu proti podvodom musí byť spotrebiteľ
preukázať potrebu otvorenia platobného účtu v inej krajine.

Pozmeňujúci návrh 182
Burkhard Balz

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii a ktorí nevlastnia platobný účet 
v určitom členskom štáte, by mali mať v 
tomto členskom štáte možnosť otvoriť si a 
používať platobný účet so základnými 
funkciami. S cieľom zabezpečiť čo najširší 
prístup k týmto účtom by spotrebitelia mali 
k nim mať prístup bez ohľadu na ich 
finančné okolnosti, ako je nezamestnanosť 
alebo osobný bankrot, a na miesto ich 
pobytu. Okrem toho by sa malo udeliť 
právo na prístup k platobnému účtu so 
základnými funkciami v akomkoľvek 
členskom štáte, a to v súlade s 
požiadavkami smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. 
októbra 2005 o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí a financovania terorizmu, 
najmä vzhľadom na postupy povinnej 

(27) Spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii a ktorí nevlastnia platobný účet v 
Únii, by mali mať možnosť otvoriť si a 
používať platobný účet so základnými 
funkciami v členskom štáte, v ktorom 
majú obvyklý pobyt. S cieľom zabezpečiť 
čo najširší prístup k týmto účtom by 
spotrebitelia mali k nim mať prístup bez 
ohľadu na ich finančné okolnosti, ako je 
nezamestnanosť alebo osobný bankrot, a na 
miesto ich pobytu. Spotrebitelia musia 
preukázať osobné väzby na určitý členský 
štát a miesto podnikania poskytovateľa 
platobných služieb preukázaním svojho 
centra záujmov, miesta práce alebo štúdia.
Okrem toho by sa malo udeliť právo na 
prístup k platobnému účtu so základnými 
funkciami v akomkoľvek členskom štáte, a 
to v súlade s požiadavkami smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
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starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o 
predchádzaní využívania finančného 
systému na účely prania špinavých peňazí 
a financovania terorizmu, najmä vzhľadom 
na postupy povinnej starostlivosti vo 
vzťahu ku klientovi.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 183
Philippe De Backer

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii a ktorí nevlastnia platobný účet 
v určitom členskom štáte, by mali mať v 
tomto členskom štáte možnosť otvoriť si a 
používať platobný účet so základnými 
funkciami. S cieľom zabezpečiť čo 
najširší prístup k týmto účtom by 
spotrebitelia mali k nim mať prístup bez 
ohľadu na ich finančné okolnosti, ako je 
nezamestnanosť alebo osobný bankrot, a na 
miesto ich pobytu. Okrem toho by sa malo 
udeliť právo na prístup k platobnému účtu 
so základnými funkciami v akomkoľvek 
členskom štáte, a to v súlade s 
požiadavkami smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. 
októbra 2005 o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí a financovania terorizmu, 
najmä vzhľadom na postupy povinnej 
starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

(27) Spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii, môžu doložiť skutočnú väzbu na 
členský štát, v ktorom sa nachádza 
poskytovateľ platobných služieb,
a nevlastnia platobný účet v určitom 
členskom štáte, by mali mať v tomto 
členskom štáte možnosť otvoriť si a 
používať platobný účet so základnými 
funkciami. Spotrebitelia by k nim mali mať 
prístup bez ohľadu na finančné okolnosti, 
ako je nezamestnanosť alebo osobný 
bankrot, a na miesto ich pobytu. 
Spotrebitelia by mali byť povinní dostaviť 
sa osobne do kancelárie poskytovateľa
platobných služieb v členskom štáte podľa
vlastného uváženia. Členské štáty 
zabezpečia, aby uplatňovanie práva 
nebolo pre spotrebiteľa nadmerne zložité 
alebo náročné. Okrem toho by sa malo 
udeliť právo na prístup k platobnému účtu 
so základnými funkciami v akomkoľvek 
členskom štáte, a to v súlade s 
požiadavkami smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. 
októbra 2005 o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí a financovania terorizmu, 
najmä vzhľadom na postupy povinnej 



AM\1002483SK.doc 53/170 PE516.948v02-00

SK

starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii a ktorí nevlastnia platobný účet 
v určitom členskom štáte, by mali mať v 
tomto členskom štáte možnosť otvoriť si a 
používať platobný účet so základnými 
funkciami. S cieľom zabezpečiť čo najširší 
prístup k týmto účtom by spotrebitelia mali 
k nim mať prístup bez ohľadu na ich 
finančné okolnosti, ako je nezamestnanosť
alebo osobný bankrot, a na miesto ich 
pobytu. Okrem toho by sa malo udeliť 
právo na prístup k platobnému účtu so 
základnými funkciami v akomkoľvek 
členskom štáte, a to v súlade s 
požiadavkami smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. 
októbra 2005 o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí a financovania terorizmu, 
najmä vzhľadom na postupy povinnej 
starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

(27) Spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii a ktorí nevlastnia platobný účet 
v určitom členskom štáte, by mali mať v 
tomto členskom štáte možnosť otvoriť si a 
používať platobný účet so základnými 
funkciami. S cieľom zabezpečiť čo najširší 
prístup k týmto účtom by spotrebitelia mali 
k nim mať prístup bez ohľadu na ich 
finančné okolnosti, ako je zamestnanecké 
postavenie, úroveň príjmu, úverová 
história alebo osobný bankrot, a na miesto 
ich pobytu. Okrem toho by sa malo udeliť 
právo na prístup k platobnému účtu so 
základnými funkciami v akomkoľvek 
členskom štáte, a to v súlade s 
požiadavkami smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. 
októbra 2005 o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí a financovania terorizmu, 
najmä vzhľadom na postupy povinnej 
starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Werner Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 27
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii a ktorí nevlastnia platobný účet 
v určitom členskom štáte, by mali mať v 
tomto členskom štáte možnosť otvoriť si a 
používať platobný účet so základnými 
funkciami. S cieľom zabezpečiť čo najširší 
prístup k týmto účtom by spotrebitelia mali 
k nim mať prístup bez ohľadu na ich 
finančné okolnosti, ako je nezamestnanosť 
alebo osobný bankrot, a na miesto ich 
pobytu. Okrem toho by sa malo udeliť 
právo na prístup k platobnému účtu so 
základnými funkciami v akomkoľvek 
členskom štáte, a to v súlade s 
požiadavkami smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. 
októbra 2005 o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí a financovania terorizmu, 
najmä vzhľadom na postupy povinnej 
starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

(27) Spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii a ktorí nevlastnia platobný účet v 
EÚ, by mali mať možnosť otvoriť si a 
používať platobný účet so základnými 
funkciami v členskom štáte, na ktorý majú 
väzbu. S cieľom zabezpečiť čo najširší 
prístup k týmto účtom by spotrebitelia mali 
k nim mať prístup bez ohľadu na ich 
finančné okolnosti, ako je nezamestnanosť 
alebo osobný bankrot, a na miesto ich 
pobytu. Okrem toho by sa malo udeliť 
právo na prístup k platobnému účtu so 
základnými funkciami v akomkoľvek 
členskom štáte, a to v súlade s 
požiadavkami smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. 
októbra 2005 o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí a financovania terorizmu, 
najmä vzhľadom na postupy povinnej 
starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 186
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Odôvodnenie 27a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27 a) Právo na prístup k platobnému 
účtu so základnými funkciami by sa malo 
udeliť v akomkoľvek členskom štáte, a to 
v súlade so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. 
októbra 2005 o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí a financovania 
terorizmu, najmä vzhľadom na postupy 
povinnej starostlivosti vo vzťahu ku 
klientovi.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
spotrebiteľom ponúkal platobný účet so 
základnými funkciami aspoň jeden
poskytovateľ platobných služieb. Prístup 
by nemal byť nadmerne zložitý a nemal by 
pre spotrebiteľov predstavovať vysoké 
náklady. V tejto súvislosti by členské štáty 
mali zvážiť faktory, ako je umiestnenie 
určených poskytovateľov platobných 
služieb na ich území. Aby sa riziko 
finančného vylúčenia spotrebiteľov znížilo 
na minimum, členské štáty by mali zlepšiť 
finančné vzdelávanie, a to aj v školách, a 
bojovať proti nadmernému zadlženiu. 
Okrem toho by členské štáty mali 
podporovať iniciatívu poskytovateľov 
platobných služieb s cieľom napomôcť 
poskytovanie platobných účtov so 
základnými funkciami v kombinácii s 
finančným vzdelávaním.

(28) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
všetci poskytovatelia platobných služieb, 
ktorí ponúkajú platobné účty
spotrebiteľom, ponúkali ako 
neoddeliteľnú súčasť svojej obvyklej 
činnosti platobný účet so základnými
funkciami. Prístup by nemal byť 
nadmerne zložitý a nemal by pre 
spotrebiteľov predstavovať vysoké 
náklady. Aby sa riziko finančného 
vylúčenia spotrebiteľov znížilo na 
minimum, členské štáty by mali zlepšiť 
finančné vzdelávanie, a to aj v školách, a 
bojovať proti nadmernému zadlženiu. 
Okrem toho by členské štáty mali 
podporovať iniciatívu poskytovateľov 
platobných služieb s cieľom napomôcť 
poskytovanie platobných účtov so
základnými funkciami v kombinácii s 
finančným vzdelávaním.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Olle Schmidt

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
spotrebiteľom ponúkal platobný účet so 
základnými funkciami aspoň jeden 

(28) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
banky pôsobiace v oblasti retailového 
bankovníctva spotrebiteľom ponúkali
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poskytovateľ platobných služieb. Prístup 
by nemal byť nadmerne zložitý a nemal by 
pre spotrebiteľov predstavovať vysoké 
náklady. V tejto súvislosti by členské štáty 
mali zvážiť faktory, ako je umiestnenie 
určených poskytovateľov platobných 
služieb na ich území. Aby sa riziko 
finančného vylúčenia spotrebiteľov znížilo 
na minimum, členské štáty by mali zlepšiť 
finančné vzdelávanie, a to aj v školách, a 
bojovať proti nadmernému zadlženiu. 
Okrem toho by členské štáty mali 
podporovať iniciatívu poskytovateľov 
platobných služieb s cieľom napomôcť 
poskytovanie platobných účtov so 
základnými funkciami v kombinácii s 
finančným vzdelávaním.

platobný účet so základnými funkciami. 
Prístup by nemal byť nadmerne zložitý 
a nemal by pre spotrebiteľov predstavovať 
vysoké náklady. V tejto súvislosti by 
členské štáty mali zabezpečiť, aby výnimky 
vychádzali len z požiadaviek stanovených
smernicou Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o 
predchádzaní využívania finančného 
systému na účely prania špinavých peňazí 
a financovania terorizmu, najmä 
vzhľadom na postupy povinnej 
starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. Aby 
sa riziko finančného vylúčenia 
spotrebiteľov znížilo na minimum, členské 
štáty by mali zlepšiť finančné vzdelávanie, 
a to aj v školách, a bojovať proti 
nadmernému zadlženiu. Okrem toho by 
členské štáty mali podporovať iniciatívu 
poskytovateľov platobných služieb s 
cieľom napomôcť poskytovanie platobných 
účtov so základnými funkciami v 
kombinácii s finančným vzdelávaním.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Burkhard Balz

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
spotrebiteľom ponúkal platobný účet so 
základnými funkciami aspoň jeden 
poskytovateľ platobných služieb. Prístup 
by nemal byť nadmerne zložitý a nemal by 
pre spotrebiteľov predstavovať vysoké 
náklady. V tejto súvislosti by členské štáty 
mali zvážiť faktory, ako je umiestnenie 
určených poskytovateľov platobných 
služieb na ich území. Aby sa riziko 
finančného vylúčenia spotrebiteľov znížilo 
na minimum, členské štáty by mali zlepšiť 

(28) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
spotrebiteľom ponúkal platobný účet so 
základnými funkciami aspoň jeden 
poskytovateľ platobných služieb so 
zreteľom na zásadu hospodárskej súťaže 
a úmernosti. Prístup by nemal byť 
nadmerne zložitý a nemal by pre 
spotrebiteľov predstavovať vysoké 
náklady. V tejto súvislosti by členské štáty 
mali zvážiť faktory, ako je umiestnenie 
určených poskytovateľov platobných 
služieb na ich území. Aby sa riziko 
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finančné vzdelávanie, a to aj v školách, a 
bojovať proti nadmernému zadlženiu. 
Okrem toho by členské štáty mali 
podporovať iniciatívu poskytovateľov 
platobných služieb s cieľom napomôcť 
poskytovanie platobných účtov so 
základnými funkciami v kombinácii s 
finančným vzdelávaním.

finančného vylúčenia spotrebiteľov znížilo 
na minimum, členské štáty by mali zlepšiť 
finančné vzdelávanie, a to aj v školách. 
Okrem toho by členské štáty mali 
podporovať iniciatívu poskytovateľov 
platobných služieb s cieľom napomôcť 
poskytovanie platobných účtov so 
základnými funkciami v kombinácii s 
finančným vzdelávaním.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 190
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
spotrebiteľom ponúkal platobný účet so 
základnými funkciami aspoň jeden 
poskytovateľ platobných služieb. Prístup 
by nemal byť nadmerne zložitý a nemal by 
pre spotrebiteľov predstavovať vysoké 
náklady. V tejto súvislosti by členské štáty 
mali zvážiť faktory, ako je umiestnenie 
určených poskytovateľov platobných 
služieb na ich území. Aby sa riziko 
finančného vylúčenia spotrebiteľov znížilo 
na minimum, členské štáty by mali zlepšiť 
finančné vzdelávanie, a to aj v školách, a 
bojovať proti nadmernému zadlženiu. 
Okrem toho by členské štáty mali 
podporovať iniciatívu poskytovateľov 
platobných služieb s cieľom napomôcť 
poskytovanie platobných účtov so 
základnými funkciami v kombinácii s 
finančným vzdelávaním.

(28) Členské štáty zabezpečia, aby všetci
poskytovatelia platobných služieb, ktorí
ponúkajú platobné účty spotrebiteľom a 
poskytujú aspoň služby uvedené v článku 
16 ods. 1, ponúkali ako neoddeliteľnú
súčasť svojej obvyklej činnosti platobný
účet so základnými funkciami. Prístup by 
nemal byť pre spotrebiteľov nadmerne 
zložitý a mal by byť spojený len s 
nominálnym poplatkom. V tejto súvislosti 
by členské štáty mali zvážiť faktory, ako je 
umiestnenie určených poskytovateľov 
platobných služieb na ich území. Aby sa 
riziko finančného vylúčenia spotrebiteľov 
znížilo na minimum, členské štáty by mali 
zlepšiť finančné vzdelávanie, a to aj v 
školách, a bojovať proti nadmernému 
zadlženiu. Okrem toho by členské štáty 
mali podporovať iniciatívu poskytovateľov 
platobných služieb s cieľom napomôcť 
poskytovanie platobných účtov so 
základnými funkciami v kombinácii s 
finančným vzdelávaním.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 191
Philippe De Backer

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
spotrebiteľom ponúkal platobný účet so 
základnými funkciami aspoň jeden 
poskytovateľ platobných služieb. Prístup 
by nemal byť nadmerne zložitý a nemal by 
pre spotrebiteľov predstavovať vysoké 
náklady. V tejto súvislosti by členské štáty 
mali zvážiť faktory, ako je umiestnenie 
určených poskytovateľov platobných 
služieb na ich území. Aby sa riziko 
finančného vylúčenia spotrebiteľov znížilo 
na minimum, členské štáty by mali zlepšiť 
finančné vzdelávanie, a to aj v školách, a 
bojovať proti nadmernému zadlženiu. 
Okrem toho by členské štáty mali 
podporovať iniciatívu poskytovateľov 
platobných služieb s cieľom napomôcť 
poskytovanie platobných účtov so 
základnými funkciami v kombinácii s 
finančným vzdelávaním.

(28) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
spotrebiteľom ponúkal platobný účet so 
základnými funkciami aspoň jeden 
poskytovateľ platobných služieb. Prístup 
by nemal byť nadmerne zložitý a nemal by 
pre spotrebiteľov predstavovať vysoké 
náklady. V tejto súvislosti by členské štáty 
mali zvážiť faktory, ako je umiestnenie 
určených poskytovateľov platobných 
služieb na ich území. Aby sa riziko 
finančného vylúčenia spotrebiteľov znížilo 
na minimum, členské štáty by mali zlepšiť 
finančné vzdelávanie, a to aj v školách, a 
bojovať proti nadmernému zadlženiu. 
Okrem toho by členské štáty mali 
podporovať iniciatívu poskytovateľov 
platobných služieb s cieľom napomôcť 
poskytovanie platobných účtov so 
základnými funkciami v kombinácii s 
finančným vzdelávaním. Požiadavky tejto 
smernice, ktoré sa týkajú poskytovania 
základných platobných účtov, možno 
splniť prostredníctvom práva, 
sebaregulácie alebo dobrovoľnej dohody. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby (28) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
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spotrebiteľom ponúkal platobný účet so 
základnými funkciami aspoň jeden 
poskytovateľ platobných služieb. Prístup 
by nemal byť nadmerne zložitý a nemal by 
pre spotrebiteľov predstavovať vysoké 
náklady. V tejto súvislosti by členské štáty 
mali zvážiť faktory, ako je umiestnenie 
určených poskytovateľov platobných 
služieb na ich území. Aby sa riziko 
finančného vylúčenia spotrebiteľov znížilo 
na minimum, členské štáty by mali zlepšiť 
finančné vzdelávanie, a to aj v školách, a 
bojovať proti nadmernému zadlženiu. 
Okrem toho by členské štáty mali 
podporovať iniciatívu poskytovateľov 
platobných služieb s cieľom napomôcť 
poskytovanie platobných účtov so 
základnými funkciami v kombinácii s 
finančným vzdelávaním.

spotrebiteľom ponúkal platobný účet so 
základnými funkciami aspoň jeden 
poskytovateľ platobných služieb. Prístup 
by nemal byť nadmerne zložitý a nemal by 
pre spotrebiteľov predstavovať vysoké 
náklady. V tejto súvislosti by členské štáty 
mali zvážiť faktory, ako je umiestnenie 
určených poskytovateľov platobných 
služieb na ich území. Aby sa riziko 
finančného vylúčenia spotrebiteľov znížilo 
na minimum, členské štáty by mali zlepšiť 
finančné vzdelávanie, a to aj v školách, a 
bojovať proti nadmernému zadlženiu. 
Okrem toho by členské štáty mali 
podporovať iniciatívu poskytovateľov 
platobných služieb s cieľom napomôcť 
poskytovanie platobných účtov so 
základnými funkciami v kombinácii s 
finančným vzdelávaním s cieľom pomôcť 
zraniteľným skupinám vyznať sa v 
otázkach rozpočtu a zadlženia..

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 193
Sharon Bowles

Návrh smernice
Odôvodnenie 28a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28 a) Členské štáty by mali zabezpečiť
zavedenie opatrení s cieľom uľahčiť
vzdelávanie spotrebiteľov, pokiaľ ide o
narábanie s ich základným platobným 
účtom. Všetkým majiteľom účtov by sa 
mali  poskytovať jasné informatívne
dokumenty s informáciami o fungovaní
účtu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 194
Philippe De Backer

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Ak si chcú spotrebitelia uplatniť svoje 
právo na prístup k základnému platobnému 
účtu, nemali by mať otvorený platobný 
účet na tom istom území. Ak na zistenie, či 
spotrebiteľ už má alebo ešte nemá platobný 
účet, nie je možné použiť elektronické 
systémy, poskytovatelia platobných služieb 
by mali akceptovať vyhlásenie od 
spotrebiteľov ako spoľahlivý spôsob 
overenia, že ešte nemajú platobný účet.

(29) Ak si chcú spotrebitelia uplatniť svoje 
právo na prístup k základnému platobnému 
účtu, nemali by mať otvorený platobný 
účet na tom istom území alebo by im na 
tomto území mal byť zamietnutý prístup k 
bežnému platobnému účtu. Ak na zistenie, 
či spotrebiteľ už má alebo ešte nemá 
platobný účet, nie je možné použiť 
elektronické systémy, poskytovatelia 
platobných služieb by mali akceptovať 
vyhlásenie od spotrebiteľov ako spoľahlivý 
spôsob overenia, že ešte nemajú platobný 
účet. Mali by doložiť skutočnú väzbu na 
členský štát, v ktorom sa nachádza 
poskytovateľ platobných služieb.
V súvislosti s tým spotrebiteľ poskytne:
i) čestné vyhlásenie, ktoré môžu použiť
poskytovatelia platobných služieb ako
spoľahlivý prostriedok na overenie, že
spotrebiteľ nie je ešte držiteľom
platobného účtu na základe cieleného
testu, ktorý by mal jasne preukázať, že 
potrebuje platobný účet so základnými 
funkciami, alebo;
ii) jednoduché vyhlásenie aspoň jednej 
finančnej inštitúcie v príslušných 
členských štátoch, ktoré dokazuje, že v
príslušnom členskom štáte mu bol
platobný účet zamietnutý.
Nevyčerpávajúce príklady skutočnej väzby 
na príslušný členský štát sú: štátna 
príslušnosť, miesto pobytu, pracovné 
záležitosti, zápis do inštitúcie poskytujúcej 
vzdelávanie alebo odbornú prípravu, 
rodinné záležitosti alebo akýkoľvek iný 
faktor, ktorý by mohol predstavovať väzbu 
na príslušný členský štát;
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Pozmeňujúci návrh 195
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Ak si chcú spotrebitelia uplatniť svoje 
právo na prístup k základnému platobnému 
účtu, nemali by mať otvorený platobný 
účet na tom istom území. Ak na zistenie, či 
spotrebiteľ už má alebo ešte nemá platobný 
účet, nie je možné použiť elektronické 
systémy, poskytovatelia platobných služieb 
by mali akceptovať vyhlásenie od 
spotrebiteľov ako spoľahlivý spôsob 
overenia, že ešte nemajú platobný účet.

(29) Ak si chcú spotrebitelia uplatniť svoje 
právo na prístup k základnému platobnému 
účtu, nemali by mať otvorený platobný 
účet na tom istom území alebo im v 
členskom štáte musí byť zamietnutý
prístup k bežnému platobnému účtu. Mali 
by doložiť dostatočnú väzbu na členský 
štát poskytovateľa platobných služieb, v 
ktorom žiadajú o prístup k platobnému 
účtu so základnými funkciami. Ak na 
zistenie, či spotrebiteľ už má alebo ešte 
nemá platobný účet, nie je možné použiť 
elektronické systémy, poskytovatelia 
platobných služieb by mali akceptovať 
vyhlásenie od spotrebiteľov ako spoľahlivý 
spôsob overenia, že im bol zamietnutý 
prístup k platobnému účtu.

Or. en

Odôvodnenie

Právo na prístup k základnému platobnému účtu by sa malo uplatňovať len vtedy, ak 
spotrebiteľ nemá otvorený platobný účet a bol mu zamietnutý prístup k bežnému platobnému 
účtu.

Pozmeňujúci návrh 196
Burkhard Balz

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Ak si chcú spotrebitelia uplatniť svoje (29) Spotrebitelia si môžu uplatniť svoje 
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právo na prístup k základnému platobnému 
účtu, nemali by mať otvorený platobný 
účet na tom istom území. Ak na zistenie, či 
spotrebiteľ už má alebo ešte nemá platobný 
účet, nie je možné použiť elektronické 
systémy, poskytovatelia platobných služieb 
by mali akceptovať vyhlásenie od 
spotrebiteľov ako spoľahlivý spôsob 
overenia, že ešte nemajú platobný účet.

právo na prístup k základnému platobnému 
účtu, ak nemajú otvorený platobný účet v 
Únii a bola im preukázateľne zamietnutá 
možnosť otvorenia platobného účtu. Ak 
na zistenie, či spotrebiteľ už má alebo ešte 
nemá platobný účet, nie je možné použiť 
elektronické systémy, poskytovatelia 
platobných služieb by mali akceptovať 
vyhlásenie od spotrebiteľov ako spoľahlivý 
spôsob overenia, že ešte nemajú platobný 
účet. Ak poskytovateľ platobných služieb 
potvrdí potrebu platobného účtu, musí
ponúknuť klientovi platobný účet so
základnými funkciami. 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 197
Werner Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Ak si chcú spotrebitelia uplatniť svoje 
právo na prístup k základnému platobnému 
účtu, nemali by mať otvorený platobný 
účet na tom istom území. Ak na zistenie, či 
spotrebiteľ už má alebo ešte nemá platobný 
účet, nie je možné použiť elektronické 
systémy, poskytovatelia platobných služieb 
by mali akceptovať vyhlásenie od 
spotrebiteľov ako spoľahlivý spôsob 
overenia, že ešte nemajú platobný účet.

(29) Ak si chcú spotrebitelia uplatniť svoje 
právo na prístup k základnému platobnému 
účtu, nemali by mať otvorený platobný 
účet v EÚ. Ak na zistenie, či spotrebiteľ už 
má alebo ešte nemá platobný účet, nie je 
možné použiť elektronické systémy, 
poskytovatelia platobných služieb by mali 
akceptovať vyhlásenie od spotrebiteľov 
ako spoľahlivý spôsob overenia, že ešte 
nemajú platobný účet.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 198
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 29
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Ak si chcú spotrebitelia uplatniť svoje 
právo na prístup k základnému platobnému 
účtu, nemali by mať otvorený platobný 
účet na tom istom území. Ak na zistenie, či 
spotrebiteľ už má alebo ešte nemá platobný 
účet, nie je možné použiť elektronické 
systémy, poskytovatelia platobných služieb 
by mali akceptovať vyhlásenie od 
spotrebiteľov ako spoľahlivý spôsob 
overenia, že ešte nemajú platobný účet.

(29) Ak si chcú spotrebitelia uplatniť svoje 
právo na prístup k základnému platobnému 
účtu, nemali by mať otvorený platobný 
účet na tom istom území. Ak na zistenie, či 
spotrebiteľ už má alebo ešte nemá platobný 
účet, nie je možné použiť elektronické 
systémy, poskytovatelia platobných služieb 
by mali akceptovať formálne vyhlásenie 
od spotrebiteľov ako spoľahlivý spôsob 
overenia, že ešte nemajú platobný účet.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Spotrebitelia by mali mať zaručený 
prístup ku škále základných platobných 
služieb, pre ktoré členské štáty určia 
minimálny počet operácií, a to takým 
spôsobom, aby zohľadnili potreby 
spotrebiteľov aj obchodné praktiky 
v príslušnom členskom štáte. Na služby, 
ktoré nie sú uvedené na tomto zozname 
minimálnych služieb, môžu banky 
uplatňovať svoje bežné poplatky. Služby 
spojené so základnými platobnými účtami 
by mali zahŕňať nástroj na vklad a výber 
peňazí. Spotrebitelia by mali mať možnosť 
vykonávať základné platobné transakcie, 
ako sú prijímanie výplaty alebo dávok, 
platenie faktúr alebo daní a nakupovanie 
tovarov a služieb aj prostredníctvom 
inkasa, úhrady a použitia platobnej karty. 
Takéto služby by mali umožňovať nákup 
tovarov a služieb on-line a spotrebitelia by 
mali mať možnosť zadávať platobné 
príkazy cez nástroj elektronického 

(30) Spotrebitelia by mali mať zaručený 
prístup ku škále základných platobných 
služieb. Na služby, ktoré nie sú uvedené na 
tomto zozname základných služieb, môžu 
banky uplatňovať svoje bežné poplatky. 
Služby spojené so základnými platobnými 
účtami by mali zahŕňať nástroj na vklad 
a výber peňazí. Spotrebitelia by mali mať 
možnosť vykonávať základné platobné 
transakcie, ako sú prijímanie výplaty alebo 
dávok, platenie faktúr alebo daní 
a nakupovanie tovarov a služieb aj 
prostredníctvom inkasa, úhrady a použitia 
platobnej karty. Takéto služby by mali 
umožňovať nákup tovarov a služieb on-line 
a spotrebitelia by mali mať možnosť 
zadávať platobné príkazy cez nástroj 
elektronického bankovníctva, ako ho 
poskytovateľa platobných služieb 
poskytuje. Platobný účet so základnými 
funkciami by však nemal byť obmedzený 
na používanie on-line, pretože by tak 
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bankovníctva, ako ho poskytovateľa 
platobných služieb poskytuje. Platobný 
účet so základnými funkciami by však 
nemal byť obmedzený na používanie on-
line, pretože by tak vznikol problém pre 
spotrebiteľov bez prístupu na internet. 
Spotrebitelia by na platobnom účte so 
základnými funkciami nemali mať 
možnosť prečerpania. Členské štáty však 
môžu poskytovateľom platobných služieb 
umožniť, aby v rámci platobných účtov so 
základnými funkciami ponúkali nástroje 
rezervy pre veľmi nízke sumy.

vznikol problém pre spotrebiteľov bez 
prístupu na internet. Spotrebitelia by na 
platobnom účte so základnými funkciami 
nemali mať možnosť prečerpania. Členské 
štáty však môžu poskytovateľom 
platobných služieb umožniť, aby v 
rámci platobných účtov so základnými 
funkciami ponúkali nástroje rezervy pre 
veľmi nízke sumy. Pokiaľ spotrebiteľ 
používa platobný účet so základnými
funkciami na osobnú potrebu, nemalo by 
existovať žiadne obmedzenie počtu 
operácií poskytnutých spotrebiteľovi na
základe špecifických cenových pravidiel 
súvisiacich s týmto účtom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Jürgen Klute

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Spotrebitelia by mali mať zaručený 
prístup ku škále základných platobných 
služieb, pre ktoré členské štáty určia 
minimálny počet operácií, a to takým 
spôsobom, aby zohľadnili potreby 
spotrebiteľov aj obchodné praktiky 
v príslušnom členskom štáte. Na služby, 
ktoré nie sú uvedené na tomto zozname 
minimálnych služieb, môžu banky 
uplatňovať svoje bežné poplatky. Služby 
spojené so základnými platobnými účtami 
by mali zahŕňať nástroj na vklad a výber 
peňazí. Spotrebitelia by mali mať možnosť 
vykonávať základné platobné transakcie, 
ako sú prijímanie výplaty alebo dávok, 
platenie faktúr alebo daní a nakupovanie 
tovarov a služieb aj prostredníctvom 
inkasa, úhrady a použitia platobnej karty. 
Takéto služby by mali umožňovať nákup 
tovarov a služieb on-line a spotrebitelia by 

(30) Spotrebitelia by mali mať zaručený 
prístup ku škále základných platobných 
služieb, pre ktoré členské štáty určia 
minimálny počet operácií, a to takým 
spôsobom, aby zohľadnili potreby 
spotrebiteľov aj obchodné praktiky 
v príslušnom členskom štáte. Na služby, 
ktoré nie sú uvedené na tomto zozname 
minimálnych služieb, môžu banky 
uplatňovať svoje bežné poplatky. Služby 
spojené so základnými platobnými účtami 
by mali zahŕňať nástroj na uloženie a výber 
peňazí prostredníctvom rôznych 
dostupných kanálov. Spotrebitelia by mali 
mať možnosť vykonávať základné 
platobné transakcie, ako sú prijímanie 
výplaty alebo dávok, platenie faktúr alebo 
daní a nakupovanie tovarov a služieb aj 
prostredníctvom inkasa, úhrady vrátane 
trvalých príkazov a použitia 
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mali mať možnosť zadávať platobné 
príkazy cez nástroj elektronického 
bankovníctva, ako ho poskytovateľa 
platobných služieb poskytuje. Platobný 
účet so základnými funkciami by však 
nemal byť obmedzený na používanie on-
line, pretože by tak vznikol problém pre 
spotrebiteľov bez prístupu na internet. 
Spotrebitelia by na platobnom účte so 
základnými funkciami nemali mať 
možnosť prečerpania. Členské štáty však 
môžu poskytovateľom platobných služieb 
umožniť, aby v rámci platobných účtov so 
základnými funkciami ponúkali nástroje 
rezervy pre veľmi nízke sumy.

personalizovaného platobného nástroja 
(napr. platobnej karty alebo softvérového 
produktu). Takéto služby by mali 
umožňovať nákup tovarov a služieb on-line 
a spotrebitelia by mali mať možnosť 
zadávať platobné príkazy cez nástroj 
elektronického bankovníctva, ako ho 
poskytovateľa platobných služieb 
poskytuje. Platobný účet so základnými 
funkciami by však nemal byť obmedzený 
na používanie on-line, pretože by tak 
vznikol problém pre spotrebiteľov bez 
prístupu na internet. Spotrebitelia by na 
platobnom účte so základnými funkciami 
nemali mať možnosť prečerpania. Členské 
štáty však môžu poskytovateľom 
platobných služieb umožniť, aby v 
rámci platobných účtov so základnými 
funkciami ponúkali nástroje rezervy pre 
veľmi nízke sumy, za ktorých poskytnutie 
sa poplatky uvádzajú spotrebiteľom 
oddelene a ktoré sú aspoň tak priaznivé 
ako poplatky, ktoré poskytovateľ účtuje za 
prečerpanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) S cieľom zabezpečiť, aby boli 
základné platobné účty dostupné pre čo 
najširšie spektrum spotrebiteľov, mali by 
sa poskytovať bezplatne alebo za 
primeraný poplatok. Okrem toho by mali 
byť primerané aj akékoľvek ďalšie 
poplatky pre spotrebiteľa za nedodržanie 
podmienok stanovených v zmluve. Členské 
štáty by mali určiť, čo znamená primeraný 
poplatok, podľa vnútroštátnych okolností. 
S cieľom zabezpečiť konzistentnosť 

(31) S cieľom zabezpečiť, aby boli 
základné platobné účty dostupné pre čo 
najširšie spektrum spotrebiteľov, mali by 
sa poskytovať bezplatne alebo za 
primeraný poplatok. Okrem toho by aj 
akékoľvek ďalšie poplatky pre spotrebiteľa 
za nedodržanie podmienok stanovených 
v zmluve mali byť primerané a nikdy by 
nemali byť vyššie než poplatky 
zodpovedajúce obvyklej cenovej politike 
poskytovateľa. Poskytovatelia platobných
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a efektívnosť vo vykonávaní zásady 
primeraného poplatku by EBA mal byť 
poverený úlohou vydať usmernenia k 
všeobecným kritériám určeným v tejto 
smernici.

služieb by mali mať povinnosť 
zabezpečiť, že spomedzi produktov, ktoré
ponúkajú, bude platobný účet so 
základnými funkciami vždy cenovo
najdostupnejším na vykonávanie
základných platobných transakcií. Mal by 
existovať primeraný horný limit celkovej 
výšky poplatkov za rok, ktoré účtuje
poskytovateľ platobných služieb
spotrebiteľom za prevádzkovanie
platobného účtu so základnými
funkciami. Členské štáty by mali určiť, čo 
znamená primeraný poplatok a primeraný
horný limit celkovej výšky poplatkov za
rok, a to podľa vnútroštátnych okolností, 
okrem iného so zreteľom na priemerné
príjmy obyvateľov ohrozených chudobou
alebo sociálnym vylúčením. S cieľom 
zabezpečiť konzistentnosť a efektívnosť vo 
vykonávaní zásady primeraného poplatku 
by EBA mal byť poverený úlohou vydať 
usmernenia k všeobecným kritériám 
určeným v tejto smernici.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Philippe De Backer

Návrh smernice
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Poskytovateľ platobných služieb by 
mal odmietnuť otvoriť platobný účet so 
základnými funkciami alebo mal ukončiť 
zmluvu týkajúcu sa platobného účtu so 
základnými funkciami len za osobitných 
okolností, ako je nedodržiavanie právnych 
predpisov týkajúcich sa prania špinavých 
peňazí a financovania terorizmu alebo 
predchádzania zločinom a ich 
vyšetrovania. Dokonca aj v týchto 
prípadoch môže byť odmietnutie 
odôvodnené len vtedy, ak spotrebiteľ 

(32) Poskytovateľ platobných služieb by 
mal odmietnuť otvoriť platobný účet so 
základnými funkciami alebo mal ukončiť 
zmluvu týkajúcu sa platobného účtu so 
základnými funkciami len za osobitných 
okolností, napríklad v prípade
nedodržiavania právnych predpisov 
týkajúcich sa prania špinavých peňazí 
a financovania terorizmu alebo 
predchádzania zločinom a ich 
vyšetrovania, alebo ak nebol 
spotrebiteľovi zamietnutý prístup k 
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nedodržiava ustanovenia uvedených 
právnych predpisov, a nie z dôvodu, že 
postup na zistenie súladu s právnymi 
predpismi je neprimerane náročný alebo 
nákladný.

platobnému účtu. Dokonca aj v týchto 
prípadoch môže byť odmietnutie 
odôvodnené len vtedy, ak spotrebiteľ 
nedodržiava ustanovenia uvedených 
právnych predpisov, a nie z dôvodu, že 
postup na zistenie súladu s právnymi 
predpismi je neprimerane náročný alebo 
nákladný.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Olle Schmidt

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Členské štáty a poskytovatelia 
platobných služieb by spotrebiteľom mali 
poskytnúť jasné a zrozumiteľné informácie 
o práve na bankový účet so základnými 
funkciami. Informácie by sa mali týkať 
základných funkcií a podmienok 
používania účtu, ako aj krokov, ktoré 
musia spotrebitelia vykonať na uplatnenie 
svojho práva na otvorenie platobného účtu 
so základnými funkciami. Spotrebitelia by 
mali byť najmä informovaní o skutočnosti, 
že nákup ďalších služieb nie je povinný, ak 
si chcú otvoriť platobný účet so 
základnými funkciami.

(33) Členské štáty by spotrebiteľom mali 
poskytnúť jasné a zrozumiteľné informácie 
o dostupnosti bankového účtu so 
základnými funkciami. Informácie by sa 
mali týkať základných funkcií 
a podmienok používania účtu, ako aj 
krokov, ktoré musia spotrebitelia vykonať 
na uplatnenie svojho práva na otvorenie 
platobného účtu so základnými funkciami. 
Spotrebitelia by mali byť najmä 
informovaní o skutočnosti, že nákup 
ďalších služieb nie je povinný, ak si chcú 
otvoriť platobný účet so základnými 
funkciami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 34a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34 a) Tam, kde je to vhodné, a najmä so 
zreteľom na osoby bez trvalého bydliska, 
by mali členské štáty zaviesť
nediskriminačné a flexibilné mechanizmy
pomoci spotrebiteľom napĺňať
požiadavky súvisiace so starostlivosťou o 
spotrebiteľa týkajúce sa platobných účtov
so základnými funkciami, a súčasne 
zabezpečiť dodržanie právnych predpisov
týkajúcich sa prania špinavých peňazí a
financovania terorizmu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 34b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34 b) S cieľom zabezpečiť, aby sa
klientom, ktorí majú platobné účty so
základnými funkciami, poskytovali služby
vhodným spôsobom, by mali členské štáty 
zaručiť, aby bola príslušným
zamestnancom poskytovateľov platobných
služieb, ktorí ponúkajú tieto účty,
poskytnutá primeraná odborná príprava, 
mali dostatok času a tam, kde je to
vhodné, primerane upravené predajné 
ciele.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Werner Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 36
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) V snahe dosiahnuť ciele stanovené 
v tejto smernici by sa mala Komisii 
delegovať právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide 
o určenie štandardizovanej terminológie 
na úrovni EÚ týkajúcej sa platobných 
služieb spoločných v niekoľkých 
členských štátoch a súvisiacich vymedzení 
týchto pojmov.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 207
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) V snahe dosiahnuť ciele stanovené 
v tejto smernici by sa mala Komisii 
delegovať právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide 
o určenie štandardizovanej terminológie 
na úrovni EÚ týkajúcej sa platobných 
služieb spoločných v niekoľkých 
členských štátoch a súvisiacich vymedzení 
týchto pojmov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Pri porovnaní s administratívnymi nákladmi nie je jasné, že proces štandardizácie 
terminológie je skutočným prínosom.

Pozmeňujúci návrh 208
Philippe De Backer
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Návrh smernice
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) V snahe dosiahnuť ciele stanovené 
v tejto smernici by sa mala Komisii 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide 
o určenie štandardizovanej terminológie 
na úrovni EÚ týkajúcej sa platobných 
služieb spoločných v niekoľkých členských 
štátoch a súvisiacich vymedzení týchto 
pojmov.

(36) V snahe dosiahnuť ciele stanovené 
v tejto smernici by sa mala Komisii 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide 
o určenie štandardizovaného zoznamu 
vymedzení EÚ týkajúcej sa platobných 
služieb spoločných v niekoľkých členských 
štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) S cieľom zabezpečiť jednotné
podmienky na vykonávanie tejto smernice 
by Komisii mali byť udelené vykonávacie 
právomoci. Tieto právomoci sa týkajú 
stanovenia formátu dokumentu 
s informáciami o poplatkoch, jeho 
spoločného symbolu a poradia, v ktorom 
sa prezentujú v ňom uvedené služby, ako 
aj formátu výpisu poplatkov, jeho 
spoločného symbolu a poradia, v ktorom 
sa prezentujú v ňom uvedené služby. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Pri porovnaní s administratívnymi nákladmi nie je jasné, že proces štandardizácie 
terminológie je skutočným prínosom.

Pozmeňujúci návrh 210
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Členské štáty by si mali do troch
rokov od nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice a každé dva roky potom 
zabezpečiť spoľahlivé ročné štatistiky 
o fungovaní opatrení zavedených touto 
smernicou. Mali by používať akékoľvek 
relevantné zdroje informácií a oznamovať 
uvedené informácie Komisii.

(38) Členské štáty by si mali do dvoch
rokov od nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice a každé dva roky potom 
zabezpečiť spoľahlivé ročné štatistiky 
o fungovaní opatrení zavedených touto 
smernicou. Mali by používať akékoľvek 
relevantné zdroje informácií a oznamovať 
uvedené informácie Komisii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Preskúmanie tejto smernice by sa 
malo vykonať päť rokov po nadobudnutí 
jej účinnosti, aby sa zohľadnil vývoj trhu, 
ako napríklad vznik nových druhov 
platobných účtov a platobných služieb, ako 
aj vývoj v iných oblastiach práva Únie 
a skúsenosti členských štátov. Pri 
preskúmaní by sa malo posúdiť, či na 
základe zavedených opatrení spotrebitelia 
lepšie rozumejú poplatkom za platobné 
účty, či sa zlepšila porovnateľnosť 
platobných účtov a jednoduchosť presunu 

(39) Preskúmanie tejto smernice by sa 
malo vykonať päť rokov po nadobudnutí
jej účinnosti, aby sa zohľadnil vývoj trhu, 
ako napríklad vznik nových druhov 
platobných účtov a platobných služieb, ako 
aj vývoj v iných oblastiach práva Únie 
a skúsenosti členských štátov. Pri 
preskúmaní by sa malo posúdiť, či na 
základe zavedených opatrení spotrebitelia 
lepšie rozumejú poplatkom za platobné 
účty, či sa zlepšila porovnateľnosť 
platobných účtov a jednoduchosť presunu 



PE516.948v02-00 72/170 AM\1002483SK.doc

SK

účtov. Malo by sa zistiť, koľko základných 
platobných účtov bolo otvorených, a to aj 
zo strany spotrebiteľov, ktorí predtým 
nemali bankový účet. Malo by sa posúdiť 
aj to, či sa majú predĺžené lehoty pre 
poskytovateľov platobných služieb 
vykonávajúcich cezhraničný presun účtu 
zachovať aj naďalej. Ďalej by sa malo 
posúdiť, či je poskytovanie informácií, 
ktoré majú predkladať poskytovatelia 
platobných služieb pri ponúkaní produktov 
v balíku, dostatočné alebo či sú potrebné 
ďalšie opatrenia. Komisia by mala 
predložiť Európskemu parlamentu a Rade 
správu spolu s prípadnými legislatívnymi 
návrhmi.

účtov. Malo by sa zistiť, koľko základných 
platobných účtov bolo otvorených, a to aj 
zo strany spotrebiteľov, ktorí predtým
nemali bankový účet. Ďalej by sa malo 
posúdiť, či je poskytovanie informácií, 
ktoré majú predkladať poskytovatelia 
platobných služieb pri ponúkaní produktov 
v balíku, dostatočné alebo či sú potrebné 
ďalšie opatrenia. Bolo by potrebné 
uskutočniť štúdiu o tom, či existuje dopyt 
po cezhraničnej službe presunu účtu, 
alebo či je súčasný stav v súlade s
dopytom spotrebiteľov. Komisia by mala 
predložiť Európskemu parlamentu a Rade 
správu spolu s prípadnými legislatívnymi 
návrhmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Preskúmanie tejto smernice by sa 
malo vykonať päť rokov po nadobudnutí 
jej účinnosti, aby sa zohľadnil vývoj trhu, 
ako napríklad vznik nových druhov 
platobných účtov a platobných služieb, ako 
aj vývoj v iných oblastiach práva Únie 
a skúsenosti členských štátov. Pri 
preskúmaní by sa malo posúdiť, či na 
základe zavedených opatrení spotrebitelia 
lepšie rozumejú poplatkom za platobné 
účty, či sa zlepšila porovnateľnosť 
platobných účtov a jednoduchosť presunu 
účtov. Malo by sa zistiť, koľko základných 
platobných účtov bolo otvorených, a to aj 
zo strany spotrebiteľov, ktorí predtým 
nemali bankový účet. Malo by sa posúdiť 
aj to, či sa majú predĺžené lehoty pre 
poskytovateľov platobných služieb 
vykonávajúcich cezhraničný presun účtu 

(39) Preskúmanie tejto smernice by sa 
malo vykonať tri roky po nadobudnutí jej 
účinnosti, aby sa zohľadnil vývoj trhu, ako 
napríklad vznik nových druhov platobných 
účtov a platobných služieb, ako aj vývoj 
v iných oblastiach práva Únie a skúsenosti 
členských štátov. Pri preskúmaní by sa 
malo posúdiť, či na základe zavedených 
opatrení spotrebitelia lepšie rozumejú 
poplatkom za platobné účty, či sa zlepšila 
porovnateľnosť platobných účtov 
a jednoduchosť presunu účtov. Malo by sa 
zistiť, koľko základných platobných účtov 
bolo otvorených, a to aj zo strany 
spotrebiteľov, ktorí predtým nemali 
bankový účet. Malo by sa posúdiť aj to, či 
sa majú predĺžené lehoty pre 
poskytovateľov platobných služieb 
vykonávajúcich cezhraničný presun účtu 
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zachovať aj naďalej. Ďalej by sa malo 
posúdiť, či je poskytovanie informácií, 
ktoré majú predkladať poskytovatelia 
platobných služieb pri ponúkaní produktov 
v balíku, dostatočné alebo či sú potrebné 
ďalšie opatrenia. Komisia by mala 
predložiť Európskemu parlamentu a Rade 
správu spolu s prípadnými legislatívnymi 
návrhmi.

zachovať aj naďalej. Ďalej by sa malo 
posúdiť, či je poskytovanie informácií, 
ktoré majú predkladať poskytovatelia 
platobných služieb pri ponúkaní produktov 
v balíku, dostatočné alebo či sú potrebné 
ďalšie opatrenia. Komisia by mala 
predložiť Európskemu parlamentu a Rade 
správu spolu s prípadnými legislatívnymi 
návrhmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Preskúmanie tejto smernice by sa 
malo vykonať päť rokov po nadobudnutí 
jej účinnosti, aby sa zohľadnil vývoj trhu, 
ako napríklad vznik nových druhov 
platobných účtov a platobných služieb, ako 
aj vývoj v iných oblastiach práva Únie 
a skúsenosti členských štátov. Pri 
preskúmaní by sa malo posúdiť, či na 
základe zavedených opatrení spotrebitelia 
lepšie rozumejú poplatkom za platobné 
účty, či sa zlepšila porovnateľnosť 
platobných účtov a jednoduchosť presunu 
účtov. Malo by sa zistiť, koľko základných 
platobných účtov bolo otvorených, a to aj 
zo strany spotrebiteľov, ktorí predtým 
nemali bankový účet. Malo by sa posúdiť 
aj to, či sa majú predĺžené lehoty pre 
poskytovateľov platobných služieb 
vykonávajúcich cezhraničný presun účtu 
zachovať aj naďalej. Ďalej by sa malo 
posúdiť, či je poskytovanie informácií, 
ktoré majú predkladať poskytovatelia 
platobných služieb pri ponúkaní produktov 
v balíku, dostatočné alebo či sú potrebné 
ďalšie opatrenia. Komisia by mala 
predložiť Európskemu parlamentu a Rade 

(39) Preskúmanie tejto smernice by sa 
malo vykonať päť rokov po nadobudnutí 
jej účinnosti, aby sa zohľadnil vývoj trhu, 
ako napríklad vznik nových druhov 
platobných účtov a platobných služieb, ako 
aj vývoj v iných oblastiach práva Únie 
a skúsenosti členských štátov. Pri 
preskúmaní by sa malo posúdiť, či na 
základe zavedených opatrení spotrebitelia 
lepšie rozumejú poplatkom za platobné
účty, či sa zlepšila porovnateľnosť 
platobných účtov a jednoduchosť presunu 
účtov. Malo by sa zistiť, koľko základných 
platobných účtov bolo otvorených, a to aj 
zo strany spotrebiteľov, ktorí predtým 
nemali bankový účet, ako dlho mali 
otvorený tento typ účtu, počet
zamietnutých žiadostí o otvorenie 
základných platobných účtov a
uzatvorenie týchto účtov, príslušné dôvody 
a súvisiace náklady. Malo by sa posúdiť aj 
to, či sa majú predĺžené lehoty pre 
poskytovateľov platobných služieb 
vykonávajúcich cezhraničný presun účtu 
zachovať aj naďalej. Ďalej by sa malo 
posúdiť, či je poskytovanie informácií, 
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správu spolu s prípadnými legislatívnymi 
návrhmi.

ktoré majú predkladať poskytovatelia 
platobných služieb pri ponúkaní produktov 
v balíku, dostatočné alebo či sú potrebné 
ďalšie opatrenia. Komisia by mala 
predložiť Európskemu parlamentu a Rade 
správu spolu s prípadnými legislatívnymi 
návrhmi.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 214
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Preskúmanie tejto smernice by sa 
malo vykonať päť rokov po nadobudnutí 
jej účinnosti, aby sa zohľadnil vývoj trhu, 
ako napríklad vznik nových druhov 
platobných účtov a platobných služieb, ako 
aj vývoj v iných oblastiach práva Únie 
a skúsenosti členských štátov. Pri 
preskúmaní by sa malo posúdiť, či na 
základe zavedených opatrení spotrebitelia 
lepšie rozumejú poplatkom za platobné 
účty, či sa zlepšila porovnateľnosť 
platobných účtov a jednoduchosť presunu 
účtov. Malo by sa zistiť, koľko základných 
platobných účtov bolo otvorených, a to aj 
zo strany spotrebiteľov, ktorí predtým 
nemali bankový účet. Malo by sa posúdiť 
aj to, či sa majú predĺžené lehoty pre 
poskytovateľov platobných služieb 
vykonávajúcich cezhraničný presun účtu 
zachovať aj naďalej. Ďalej by sa malo 
posúdiť, či je poskytovanie informácií, 
ktoré majú predkladať poskytovatelia 
platobných služieb pri ponúkaní produktov 
v balíku, dostatočné alebo či sú potrebné 
ďalšie opatrenia. Komisia by mala 
predložiť Európskemu parlamentu a Rade 
správu spolu s prípadnými legislatívnymi 

(39) Preskúmanie tejto smernice by sa 
malo vykonať päť rokov po nadobudnutí 
jej účinnosti, aby sa zohľadnil vývoj trhu, 
ako napríklad vznik nových druhov 
platobných účtov a platobných služieb, ako 
aj vývoj v iných oblastiach práva Únie 
a skúsenosti členských štátov. Pri 
preskúmaní by sa malo posúdiť, či na 
základe zavedených opatrení spotrebitelia 
lepšie rozumejú poplatkom za platobné 
účty, či sa zlepšila porovnateľnosť 
platobných účtov a jednoduchosť presunu 
účtov. Malo by sa zistiť, koľko základných 
platobných účtov bolo otvorených, a to aj 
zo strany spotrebiteľov, ktorí predtým 
nemali bankový účet. Ďalej by sa malo 
posúdiť, či je poskytovanie informácií, 
ktoré majú predkladať poskytovatelia 
platobných služieb pri ponúkaní produktov 
v balíku, dostatočné alebo či sú potrebné 
ďalšie opatrenia. Komisia by mala 
predložiť Európskemu parlamentu a Rade 
správu spolu s prípadnými legislatívnymi 
návrhmi.
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návrhmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Sven Giegold

Návrh smernice
Odôvodnenie 41a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41 a) Finančné služby sú komplexné
produkty, a preto musí byť spotrebiteľom 
poskytované kvalitné poradenstvo. Okrem 
toho sa v odvetví platobných služieb
povzbudí hospodárska súťaž na podporu 
inovácií a dosiahnutie rozumných cien
pre spotrebiteľov. Webové lokality na 
porovnávanie platobných účtov môžu byť
užitočným nástrojom na dosiahnutie
cieľov v oblasti hospodárskej súťaže a
kvality, pokiaľ budú brať do úvahy nielen
ukazovatele, ktoré odrážajú ceny, ale aj
ukazovatele týkajúce sa kvality služieb. V 
tejto súvislosti je veľmi dôležité zahrnúť
medzi ukazovatele týkajúce sa webových 
lokalít na porovnávanie platobných účtov
napríklad sieť pobočiek poskytovateľa 
platobných služieb. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 41b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41 b) Je dôležité nielen to, že sa zlepší  
povedomie spotrebiteľov o type služieb a
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nákladoch na ne, ale aj to, aby sa výber 
banky, ktorú využívajú v súvislosti so 
svojou činnosťou a ktorá je často bankou, 
v ktorej má spotrebiteľ platobný účet, 
opieral o informácie týkajúce sa celkovej
finančnej sily banky. To podporí tlak
spotrebiteľov, jeden z najmocnejších
stimulov korporátnych zmien, a tlak
investorov a dozorných orgánov, aby 
úverové inštitúcie navzájom súťažili na 
základe inštitucionálnej sily, ako aj na 
základe nákladov a kvality služieb. V 
záujme toho by bolo vhodné, aby Komisia
posúdila možnosti zavedenia
celoeurópskeho indikátora finančnej sily
úverových inštitúcií na základe 
posudzovania, okrem iného, kapitálovej 
primeranosti, kvality aktív, riadenia a
manažmentu rizík, ako aj výnosov a
likviditnej pozície orgánmi dohľadu, ktorý 
by bol prezentovaný v jednoduchej a
ľahko pochopiteľnej podobe, napríklad
vo forme dopravného svetelného 
značenia, a zameraný na poskytovanie 
informácií spotrebiteľom zvyšujúcich 
transparentnosť o poplatkoch týkajúcich 
sa platobných účtov a iných retailových
bankových služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Uľahčiť prenos platobných účtov, pretože spotrebitelia obvykle využívajú v súvislosti so 
svojou činnosťou banku, v ktorej majú platobný účet, nemalo by to viesť k tomu, aby si banky
konkurovali len na základe cien. Je dôležité, aby spotrebiteľova voľba vychádzala aj zo
súhrnných informácií o finančnej sile banky. Systém CAMELS, ktorý využíva US FDIC a 
Federal Reserve na dozorné účely, je príkladom kategórií, ktoré by mohli byť prezentované 
spotrebiteľom, napríklad vo forme dopravného svetelného značenia.

Pozmeňujúci návrh 217
Syed Kamall

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1



AM\1002483SK.doc 77/170 PE516.948v02-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá 
týkajúce sa transparentnosti a 
porovnateľnosti poplatkov účtovaných 
spotrebiteľom za platobné účty, ktoré majú 
v rámci Európskej únie a ktoré poskytujú 
poskytovatelia platobných služieb so 
sídlom v Únii, a pravidlá týkajúce sa 
presunu platobných účtov v rámci Únie.

1. Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá 
týkajúce sa transparentnosti a 
porovnateľnosti poplatkov účtovaných 
spotrebiteľom za platobné účty, ktoré majú 
v rámci Európskej únie a ktoré poskytujú 
poskytovatelia platobných služieb so 
sídlom v Únii, a pravidlá týkajúce sa 
presunu platobných účtov v rámci 
členského štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Cezhraničná služba presunu účtu by sa spájala s veľkými nákladmi a rizikami a malým 
viditeľným prínosom z dôvodu nízkeho dopytu po takejto cezhraničnej službe. Cezhraničné 
transakcie uľahčia implementáciou nariadenia  č. 260/2012.

Pozmeňujúci návrh 218
Werner Langen, Burkhard Balz

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá 
týkajúce sa transparentnosti a 
porovnateľnosti poplatkov účtovaných 
spotrebiteľom za platobné účty, ktoré majú 
v rámci Európskej únie a ktoré poskytujú 
poskytovatelia platobných služieb so 
sídlom v Únii, a pravidlá týkajúce sa 
presunu platobných účtov v rámci Únie.

1. Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá 
týkajúce sa transparentnosti a 
porovnateľnosti poplatkov účtovaných 
spotrebiteľom za platobné účty, ktoré majú 
v rámci Európskej únie a ktoré poskytujú 
poskytovatelia platobných služieb so 
sídlom v Únii, a pravidlá týkajúce sa 
presunu platobných účtov v členskom 
štáte.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 219
Astrid Lulling
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá 
týkajúce sa transparentnosti a 
porovnateľnosti poplatkov účtovaných 
spotrebiteľom za platobné účty, ktoré majú 
v rámci Európskej únie a ktoré poskytujú 
poskytovatelia platobných služieb so 
sídlom v Únii, a pravidlá týkajúce sa 
presunu platobných účtov v rámci Únie.

1. Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá 
týkajúce sa transparentnosti a 
porovnateľnosti poplatkov účtovaných 
spotrebiteľom za platobné účty, ktoré majú 
v rámci Európskej únie a ktoré poskytujú 
poskytovatelia platobných služieb so 
sídlom v Únii, a pravidlá týkajúce sa 
presunu platobných účtov v rámci 
členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá 
týkajúce sa transparentnosti a 
porovnateľnosti poplatkov účtovaných 
spotrebiteľom za platobné účty, ktoré majú 
v rámci Európskej únie a ktoré poskytujú 
poskytovatelia platobných služieb so 
sídlom v Únii, a pravidlá týkajúce sa 
presunu platobných účtov v rámci Únie.

1. Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá 
týkajúce sa transparentnosti a 
porovnateľnosti poplatkov účtovaných 
spotrebiteľom za platobné účty, ktoré majú 
v rámci Európskej únie a ktoré poskytujú 
poskytovatelia platobných služieb so 
sídlom v Únii, a pravidlá týkajúce sa 
presunu platobných účtov v rámci 
členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá 
týkajúce sa transparentnosti a 
porovnateľnosti poplatkov účtovaných 
spotrebiteľom za platobné účty, ktoré majú 
v rámci Európskej únie a ktoré poskytujú 
poskytovatelia platobných služieb so 
sídlom v Únii, a pravidlá týkajúce sa 
presunu platobných účtov v rámci Únie.

1. Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá 
týkajúce sa transparentnosti a 
porovnateľnosti poplatkov účtovaných 
spotrebiteľom za platobné účty, ktoré majú 
v rámci Európskej únie a ktoré poskytujú 
poskytovatelia platobných služieb so 
sídlom v Únii, a pravidlá týkajúce sa 
presunu platobných účtov v rámci 
členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Sari Essayah, Sampo Terho

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá 
týkajúce sa transparentnosti a 
porovnateľnosti poplatkov účtovaných 
spotrebiteľom za platobné účty, ktoré majú 
v rámci Európskej únie a ktoré poskytujú 
poskytovatelia platobných služieb so 
sídlom v Únii, a pravidlá týkajúce sa 
presunu platobných účtov v rámci Únie.

1. Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá 
týkajúce sa transparentnosti a 
porovnateľnosti poplatkov účtovaných 
spotrebiteľom za platobné účty, ktoré majú 
v rámci Európskej únie a ktoré poskytujú 
poskytovatelia platobných služieb so 
sídlom v Únii, a pravidlá týkajúce sa 
presunu platobných účtov v rámci 
členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Astrid Lulling

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Touto smernicou sa takisto vymedzuje 2. Touto smernicou sa takisto vymedzuje 
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rámec pre pravidlá a podmienky, podľa 
ktorých členské štáty zaručia spotrebiteľom 
v Únii právo na otvorenie a využívanie 
platobných účtov so základnými 
funkciami.

rámec pre pravidlá a podmienky, podľa 
ktorých členské štáty zaručia spotrebiteľom 
v členskom štáte právo na otvorenie 
a využívanie platobných účtov so 
základnými funkciami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 a. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné
ustanovenia stanovené v článkoch 15 až
19, sa platobný účet so základnými
funkciami považuje za platobný účet na 
účely tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné spresniť, že ustanovenia o transparentnosti v kapitole II a prenose účtu v kapitole
III sa vzťahujú aj na platobné účty so základnými funkciami. Nie je to úplne zrejmé z návrhu 
Komisie.

Pozmeňujúci návrh 225
Syed Kamall

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4 a. V záujme dodržania požiadaviek 
stanovených v tejto smernici členské štáty 
zabezpečia, aby mal poskytovateľ
platobných služieb prístup ku
komplexným funkčným databázam, na 
základe ktorých bude schopný overiť
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adresu, identitu a úverovú bonitu 
spotrebiteľov v členskom štáte, s cieľom
prispieť k predchádzaniu podvodom a 
monitorovať dodržiavanie  úverových
záväzkov a povinností spotrebiteľov podľa
smernice 2005/60/ES. Podmienky 
takéhoto prístupu sú nediskriminačné. 
Povinnými údajmi týchto databáz by mali 
byť meno, adresa, dátum narodenia, 
krajina bydliska a štátna príslušnosť.
Prístup k týmto databázam umožní 
členským štátom splniť si aj požiadavky 
stanovené v článku 16 smernice
Európskeho parlamentu a Rady o 
zmluvách o úvere týkajúcich sa 
nehnuteľností určených na bývanie.

Or. en

Odôvodnenie

Takáto databáza by pomohla poskytovateľom platobných služieb overiť, či spotrebiteľ žiada o
základný platobný účet oprávnene, a zabrániť praniu špinavých peňazí a ďalšej trestnej 
činnosti. Je to zvlášť dôležité vtedy, ak banka predtým spotrebiteľovi služby neponúkala.

Pozmeňujúci návrh 226
Syed Kamall

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) „platobný účet“ je účet vedený na meno 
jedného alebo viacerých používateľov 
platobných služieb, ktorý sa používa na 
vykonávanie platobných transakcií;

(b) „platobný účet“ je účet vedený na meno 
jedného alebo viacerých používateľov 
platobných služieb, ktorý sa používa na 
vykonávanie platobných transakcií. Na 
účely tejto smernice „platobný účet“ 
nezahŕňa:
i) účty, ktoré sú určené predovšetkým ako 
vkladové alebo sporiace účty,
ii) kreditné karty,
iii) hypotéky priamo spojené s bežným 
účtom; a
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iv) elektronické peňaženky, elektronické 
peniaze a elektronické platobné karty.

Or. en

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti smernice by sa mal obmedziť na platobné účty.

Pozmeňujúci návrh 227
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b a) „platobný účet so základnými 
funkciami“ je bežný účet, pri ktorom sa 
finančné služby obmedzujú na peňažné 
vklady, výbery peňazí, inkaso, debetné 
karty, online platby, úhrady a trvalé 
príkazy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c a) „služby súvisiace s platobným 
účtom“ sú všetky služby súvisiace 
s platobným účtom vrátane platobných 
služieb;

Or. en



AM\1002483SK.doc 83/170 PE516.948v02-00

SK

Odôvodnenie

BEUC navrhuje použiť pojem „služby súvisiace s platobným účtom“ namiesto „platobné 
služby“, pretože prvý z nich je v tomto kontexte presnejší. Napríklad poistenie platobnej karty
a povolené prečerpanie nie sú platobné služby, ale musia byť tiež zahrnuté do pôsobnosti ako
služby súvisiace s platobným účtom.

Pozmeňujúci návrh 229
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c a) „služby súvisiace s platobným 
účtom“ sú všetky služby súvisiace 
s platobným účtom vrátane platobných 
služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Astrid Lulling

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) „poskytovateľ platobných služieb“ je 
poskytovateľ platobných služieb podľa 
vymedzenia článku 4 ods. 9 smernice 
2007/64/ES;

(e) „poskytovateľ platobných služieb“ je 
poskytovateľ platobných služieb podľa 
vymedzenia článku 4 ods. 9 smernice 
2007/64/ES; poskytovatelia platobných 
služieb, ktorí vyvíjajú činnosť výlučne ako 
poskytovatelia online elektronických 
platobných účtov, sú vylúčení z pôsobnosti 
smernice.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 231
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) „odovzdávajúci poskytovateľ 
platobných služieb“ je poskytovateľ 
platobných služieb, ktorý odovzdáva 
informácie o všetkých alebo niektorých 
pravidelných platbách;

(g) „odovzdávajúci poskytovateľ 
platobných služieb“ je súčasný 
poskytovateľ platobných služieb 
spotrebiteľovi, ktorý odovzdáva 
informácie o všetkých alebo niektorých 
pravidelných platbách prijímajúcemu 
poskytovateľovi platobných služieb;

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa poskytovateľ služieb mnohokrát zmenil, predchádzajúci poskytovateľ služieb by nemal
byť zodpovedný za nový prenos, pretože zodpovednosť za platby už bola presunutá na 
súčasného poskytovateľa platobných služieb.

Pozmeňujúci návrh 232
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(h) „prijímajúci poskytovateľ platobných 
služieb“ je poskytovateľ platobných 
služieb, ktorý prijíma informácie 
o všetkých alebo niektorých pravidelných 
platbách;

(h) „prijímajúci poskytovateľ platobných 
služieb“ je nový poskytovateľ platobných 
služieb, s ktorým sa spotrebiteľ dohodne a 
u ktorého si otvorí nový platobný účet a
ktorý prijíma informácie o všetkých alebo 
niektorých pravidelných platbách od 
odovzdávajúceho poskytovateľa 
platobných služieb;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 233
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(k) „poplatky“ sú sadzby, ak existujú, 
ktoré platí spotrebiteľ poskytovateľovi 
platobných služieb za poskytovanie 
platobných služieb alebo za transakcie 
uskutočňované na platobnom účte;

(k) „poplatky“ sú všetky sadzby, výdavky a 
náklady za služby súvisiace s platobným
účtom vrátane prípadných sankcií, 
úrokových sadzieb na kreditné karty alebo
povoleného prečerpania, ktoré spotrebiteľ
uhrádza poskytovateľovi platobných
služieb;

Or. en

Odôvodnenie

FSUG/BEUC. Transparentnosť a porovnateľnosť sa musia vzťahovať na všetky sadzby, 
výdavky a náklady za služby súvisiace s platobným účtom vrátane prípadných sankcií, 
povoleného prečerpania a úrokových sadzieb na kreditné karty.

Pozmeňujúci návrh 234
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(k) „poplatky“ sú sadzby, ak existujú, ktoré 
platí spotrebiteľ poskytovateľovi 
platobných služieb za poskytovanie 
platobných služieb alebo za transakcie 
uskutočňované na platobnom účte;

(k) „poplatky“ sú všetky prípadné sadzby a 
sankcie, ktoré platí spotrebiteľ 
poskytovateľovi platobných služieb za 
poskytovanie platobných služieb a iných 
služieb súvisiacich s platobným účtom;

Or. en

Odôvodnenie

Treba spresniť, že pojem „poplatky“ sa vzťahuje na všetky náklady, ktoré majú spotrebitelia v
súvislosti s platobným účtom.
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Pozmeňujúci návrh 235
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(k) „poplatky“ sú sadzby, ak existujú, ktoré 
platí spotrebiteľ poskytovateľovi 
platobných služieb za poskytovanie 
platobných služieb alebo za transakcie 
uskutočňované na platobnom účte;

(k) „poplatky“ sú všetky náklady súvisiace
s platobným účtom vrátane prípadného 
povoleného prečerpania, sankcií a 
úrokových sadzieb na kreditné karty, ktoré 
platí spotrebiteľ poskytovateľovi 
platobných služieb za poskytovanie 
platobných služieb alebo za transakcie 
uskutočňované na platobnom účte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(m) „presun účtu“ je prenesenie informácií 
týkajúcich sa všetkých alebo niektorých 
trvalých príkazov na úhradu, pravidelných 
inkás a pravidelne prichádzajúcich úhrad 
vykonávaných na platobnom účte na 
žiadosť spotrebiteľa od jedného
poskytovateľa platobných služieb k 
druhému s prevodom kladného zostatku na 
účte z jedného platobného účtu na druhý
alebo bez neho, alebo so zatvorením 
predošlého účtu;

(m) „presun účtu“ je jednorazové 
prenesenie informácií týkajúcich sa 
všetkých alebo niektorých trvalých 
príkazov na úhradu, pravidelných inkás 
a pravidelne prichádzajúcich úhrad 
vykonávaných na predchádzajúcom 
platobnom účte na žiadosť spotrebiteľa od 
odovzdávajúceho poskytovateľa 
platobných služieb k prijímajúcemu 
poskytovateľovi platobných služieb 
s prevodom kladného zostatku na účte z 
predchádzajúceho platobného účtu na 
nový platobný účet alebo bez neho, alebo 
so zatvorením predošlého účtu v rámci 
členského štátu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 237
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(m) „presun účtu“ je prenesenie informácií 
týkajúcich sa všetkých alebo niektorých 
trvalých príkazov na úhradu, pravidelných 
inkás a pravidelne prichádzajúcich úhrad 
vykonávaných na platobnom účte na 
žiadosť spotrebiteľa od jedného 
poskytovateľa platobných služieb k 
druhému s prevodom kladného zostatku na 
účte z jedného platobného účtu na druhý 
alebo bez neho, alebo so zatvorením 
predošlého účtu;

(m) „presun účtu“ je prenesenie informácií 
týkajúcich sa všetkých alebo niektorých 
trvalých príkazov na úhradu, pravidelných 
inkás a pravidelne prichádzajúcich úhrad
vykonávaných na platobnom účte na 
žiadosť spotrebiteľa od jedného 
poskytovateľa platobných služieb k 
druhému s prevodom kladného zostatku na 
účte z jedného platobného účtu na druhý 
alebo bez neho, alebo so zatvorením 
predošlého účtu; preniesť možno len účet 
s kladným alebo nulovým zostatkom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(m) „presun účtu“ je prenesenie informácií 
týkajúcich sa všetkých alebo niektorých 
trvalých príkazov na úhradu, pravidelných 
inkás a pravidelne prichádzajúcich úhrad 
vykonávaných na platobnom účte na 
žiadosť spotrebiteľa od jedného 
poskytovateľa platobných služieb k 
druhému s prevodom kladného zostatku na 
účte z jedného platobného účtu na druhý 
alebo bez neho, alebo so zatvorením 
predošlého účtu;

(m) „presun účtu“ je prenesenie informácií 
týkajúcich sa všetkých alebo niektorých 
trvalých príkazov na úhradu, pravidelných 
inkás a pravidelne prichádzajúcich úhrad 
vykonávaných na platobnom účte na 
žiadosť spotrebiteľa od jedného 
poskytovateľa platobných služieb k 
druhému v Európskej únii s prevodom 
kladného zostatku na účte z jedného 
platobného účtu na druhý alebo bez neho, 
alebo so zatvorením predošlého účtu;
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Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je objasniť, že prenos by mal byť možný v celej EÚ.

Pozmeňujúci návrh 239
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(o) „úhrada“ je vnútroštátna alebo 
cezhraničná platobná služba pripísania 
prostriedkov transakcie alebo série 
platobných transakcií z platobného účtu 
platiteľa na platobný účet príjemcu 
prostredníctvom poskytovateľa platobných 
služieb, ktorý vedie platobný účet platiteľa 
na základe pokynu platiteľa;

(o) „úhrada“ je platobná služba pripísania 
prostriedkov transakcie alebo série 
platobných transakcií z platobného účtu 
platiteľa na platobný účet príjemcu 
prostredníctvom poskytovateľa platobných 
služieb, ktorý vedie platobný účet platiteľa 
na základe pokynu platiteľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Syed Kamall

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ra (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(r a) „pracovný deň“ je deň, v ktorom 
príslušný poskytovateľ platobných služieb 
platiteľa alebo poskytovateľ platobných 
služieb príjemcu zúčastnený na platobnej 
transakcii vykonáva činnosť, ktorú si 
vyžaduje vykonanie platobnej transakcie, 
ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 27 
smernice 2007/64/ES;

Or. en
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Odôvodnenie

Na účely národných systémov prenosu by sa požiadavka mala vymedzovať pomocou
pracovných dní, nie kalendárnych dní, pretože banky nie sú otvorené cez víkend.

Pozmeňujúci návrh 241
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ra (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(r a) „pracovný deň“ je deň, v ktorom 
príslušný poskytovateľ platobných služieb 
platiteľa alebo poskytovateľ platobných 
služieb príjemcu zúčastnený na platobnej 
transakcii vykonáva činnosť, ktorú si 
vyžaduje vykonanie platobnej transakcie, 
ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 27 
smernice 2007/64/ES;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ra (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(r a) „pracovný deň“ je deň, v ktorom 
príslušný poskytovateľ platobných služieb 
platiteľa alebo poskytovateľ platobných 
služieb príjemcu zúčastnený na platobnej 
transakcii vykonáva činnosť, ktorú si 
vyžaduje vykonanie platobnej transakcie, 
ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 27 
smernice 2007/64/ES;

Or. en
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Odôvodnenie

Pojem „pracovný deň“ sa používa pri prenose platobných účtov, a preto by mal byť 
vymedzený.

Pozmeňujúci návrh 243
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Článok 3 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zoznam najtypickejších platobných 
služieb podliehajúcich poplatku na 
vnútroštátnej úrovni a štandardizovaná 
terminológia

Štandardizovaná terminológia spojená s 
platobnými účtami

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 3 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Zoznam najtypickejších platobných
služieb podliehajúcich poplatku na 
vnútroštátnej úrovni a štandardizovaná 
terminológia

Zoznam služieb spojených s platobným 
účtom podliehajúcich poplatku na 
vnútroštátnej úrovni a štandardizovaná 
terminológia

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 3 – názov
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Zoznam najtypickejších platobných 
služieb podliehajúcich poplatku na 
vnútroštátnej úrovni a štandardizovaná 
terminológia

Zoznam služieb spojených s platobným 
účtom podliehajúcich poplatku na 
vnútroštátnej úrovni a štandardizovaná 
terminológia

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Článok 3 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Zoznam najtypickejších platobných 
služieb podliehajúcich poplatku na 
vnútroštátnej úrovni a štandardizovaná 
terminológia

Zoznam najtypickejších platobných služieb 
na vnútroštátnej úrovni a štandardizovaná 
terminológia

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam aspoň 20 platobných
služieb predstavujúcich aspoň 80 % 
najtypickejších platobných služieb
podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej 
úrovni. Zoznam musí obsahovať 
vymedzenie pojmov pre každú z určených 
služieb.

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
celkový predbežný zoznam služieb 
súvisiacich s platobnými účtami a 
podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej 
úrovni. Zoznam musí obsahovať 
štandardizované vymedzenie pojmov pre 
každú z určených služieb. Na každú službu 
sa používa iba jeden názov.
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Or. en

Odôvodnenie

Neexistuje žiadny dôvod, prečo by členské štáty nemohli katalogizovať poplatky spojené s 
každou platobnou službou používanou na ich území. Ďalej by mal zoznam obsahovať všetky 
poplatky zákazníkov, nielen tie, ktoré súvisia výhradne s uskutočnením platieb.

Pozmeňujúci návrh 248
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam aspoň 20 platobných
služieb predstavujúcich aspoň 80 % 
najtypickejších platobných služieb
podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej 
úrovni. Zoznam musí obsahovať 
vymedzenie pojmov pre každú z určených 
služieb.

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam všetkých služieb 
súvisiacich s platobnými účtami, 
podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej 
úrovni. Zoznam musí obsahovať 
štandardizované vymedzenie pojmov pre 
každú z určených služieb. Na každú službu 
sa používa iba jeden názov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam aspoň 20 platobných 
služieb predstavujúcich aspoň 80 %
najtypickejších platobných služieb 
podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej 
úrovni. Zoznam musí obsahovať 
vymedzenie pojmov pre každú z určených 

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam aspoň 15 platobných 
služieb predstavujúcich aspoň 90 %
najtypickejších platobných služieb 
podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej 
úrovni alebo zaradených medzi bezplatné 
služby. Zoznam musí obsahovať 
vymedzenie pojmov pre každú z určených 
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služieb. služieb a je zrozumiteľný a stručný.

Or. en

Odôvodnenie

V snahe získať správny prehľad o štruktúre poplatkov z platobných účtov mali by byť do 
zoznamu zahrnuté aj služby, ktoré sú ponúkané zdarma. Keďže niektoré služby sú ponúkané v 
niektorých členských štátoch zdarma, ale v iných členských štátoch sú spoplatnené, tento 
aspekt je obzvlášť dôležitý, keď ide o cezhraničnú štandardizáciu a porovnanie.

Pozmeňujúci návrh 250
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam aspoň 20 platobných 
služieb predstavujúcich aspoň 80 % 
najtypickejších platobných služieb 
podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej 
úrovni. Zoznam musí obsahovať 
vymedzenie pojmov pre každú z určených 
služieb.

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam platobných služieb 
predstavujúcich aspoň 80 % 
najtypickejších platobných služieb 
podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej 
úrovni. Zoznam musí obsahovať 
vymedzenie pojmov pre každú z určených 
služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Olle Schmidt

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam aspoň 20 platobných 
služieb predstavujúcich aspoň 80 % 
najtypickejších platobných služieb 

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam najtypickejších
platobných služieb predstavujúcich aspoň 
80 % najtypickejších platobných služieb 
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podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej 
úrovni. Zoznam musí obsahovať 
vymedzenie pojmov pre každú z určených 
služieb.

podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej 
úrovni. Zoznam musí obsahovať 
vymedzenie pojmov pre každú z určených 
služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Syed Kamall

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam aspoň 20 platobných 
služieb predstavujúcich aspoň 80 % 
najtypickejších platobných služieb 
podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej 
úrovni. Zoznam musí obsahovať 
vymedzenie pojmov pre každú z určených 
služieb.

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
zoznam platobných služieb predstavujúcich 
aspoň 80 % najtypickejších platobných 
služieb podliehajúcich poplatku na 
vnútroštátnej úrovni. Zoznam musí 
obsahovať vymedzenie pojmov pre každú 
z určených služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Pri porovnaní s administratívnymi nákladmi nie je jasné, že proces štandardizácie 
terminológie je skutočným prínosom.

Pozmeňujúci návrh 253
Sari Essayah, Sampo Terho

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam aspoň 20 platobných 
služieb predstavujúcich aspoň 80 % 

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
zoznam platobných služieb predstavujúcich 
aspoň 80 % najtypickejších platobných 
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najtypickejších platobných služieb 
podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej 
úrovni. Zoznam musí obsahovať 
vymedzenie pojmov pre každú z určených 
služieb.

služieb podliehajúcich poplatku na 
vnútroštátnej úrovni. Zoznam musí 
obsahovať vymedzenie pojmov pre každú 
z určených služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Zoznamy príslušných orgánov by mali byť konečné. Minimálny počet 20 služieb môže viesť k 
absurdným výsledkom, ako je napr. delenie služby. A čo keď poskytovateľ platobných služieb 
neposkytuje všetky štandardizované platobné služby? Rozsah pôsobnosti tejto smernice 
zahŕňa platobné služby vymedzené v smernici o platobných službách a v nariadení 
o konečnom termíne prechodu na SEPA (jednotná oblasť platieb v eurách).

Pozmeňujúci návrh 254
Werner Langen, Burkhard Balz

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam aspoň 20 platobných 
služieb predstavujúcich aspoň 80 % 
najtypickejších platobných služieb 
podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej 
úrovni. Zoznam musí obsahovať 
vymedzenie pojmov pre každú z určených 
služieb.

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
zoznam platobných služieb predstavujúcich 
aspoň 80 % najtypickejších platobných 
služieb podliehajúcich poplatku na 
vnútroštátnej úrovni. Zoznam musí 
obsahovať vymedzenie pojmov pre každú 
z určených služieb.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 255
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam aspoň 20 platobných 
služieb predstavujúcich aspoň 80 % 
najtypickejších platobných služieb 
podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej 
úrovni. Zoznam musí obsahovať 
vymedzenie pojmov pre každú z určených 
služieb.

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam platobných služieb 
predstavujúcich aspoň 80 % 
najtypickejších platobných služieb 
podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej 
úrovni. Zoznam musí obsahovať 
vymedzenie pojmov pre každú z určených 
služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam aspoň 20 platobných 
služieb predstavujúcich aspoň 80 % 
najtypickejších platobných služieb 
podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej 
úrovni. Zoznam musí obsahovať 
vymedzenie pojmov pre každú z určených 
služieb.

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam aspoň 20 platobných 
služieb predstavujúcich aspoň 80 % 
najtypickejších platobných služieb 
podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej 
úrovni. Zoznam musí obsahovať 
vymedzenie pojmov pre každú z určených 
služieb a jasne vyjadrovať, či sa na ne 
vzťahuje vnútroštátna regulácia alebo 
regulácia EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 príslušné orgány 
zohľadnia:

vypúšťa sa

(1) služby najčastejšie využívané 
spotrebiteľmi vo vzťahu k ich platobnému 
účtu;
(2) služby, ktoré pre spotrebiteľov 
predstavujú najvyššie náklady na jednu 
službu;
(3) služby, ktoré pre spotrebiteľov 
predstavujú najvyššie celkové náklady;
(4) služby, ktoré poskytovateľom 
platobných služieb prinášajú najvyšší zisk 
na jednu službu;
(5) služby, ktoré poskytovateľov 
platobných služieb prinášajú najvyšší 
celkový zisk.
EBA vypracuje usmernenia podľa článku 
16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, aby 
pomohol príslušným orgánom.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže neexistuje dôvod na obmedzenie zoznamu platobných služieb, kritériá ich výberu nie sú 
potrebné.

Pozmeňujúci návrh 258
Syed Kamall

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 príslušné orgány 
zohľadnia:

vypúšťa sa

(1) služby najčastejšie využívané 
spotrebiteľmi vo vzťahu k ich platobnému 
účtu;
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(2) služby, ktoré pre spotrebiteľov 
predstavujú najvyššie náklady na jednu 
službu;
(3) služby, ktoré pre spotrebiteľov 
predstavujú najvyššie celkové náklady;
(4) služby, ktoré poskytovateľom 
platobných služieb prinášajú najvyšší zisk 
na jednu službu;
(5) služby, ktoré poskytovateľov 
platobných služieb prinášajú najvyšší 
celkový zisk.
EBA vypracuje usmernenia podľa článku 
16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, aby 
pomohol príslušným orgánom.

Or. en

Odôvodnenie

Príslušné orgány členských štátov by mali mať možnosť určovať, ktoré platobné služby je 
vhodné zaradiť do slovníka pojmov.

Pozmeňujúci návrh 259
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 príslušné orgány 
zohľadnia:

vypúšťa sa

(1) služby najčastejšie využívané 
spotrebiteľmi vo vzťahu k ich platobnému 
účtu;
(2) služby, ktoré pre spotrebiteľov 
predstavujú najvyššie náklady na jednu 
službu;
(3) služby, ktoré pre spotrebiteľov 
predstavujú najvyššie celkové náklady;
(4) služby, ktoré poskytovateľom 
platobných služieb prinášajú najvyšší zisk 
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na jednu službu;
(5) služby, ktoré poskytovateľov 
platobných služieb prinášajú najvyšší 
celkový zisk.
EBA vypracuje usmernenia podľa článku 
16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, aby 
pomohol príslušným orgánom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 príslušné orgány 
zohľadnia:

vypúšťa sa

(1) služby najčastejšie využívané 
spotrebiteľmi vo vzťahu k ich platobnému 
účtu;
(2) služby, ktoré pre spotrebiteľov 
predstavujú najvyššie náklady na jednu 
službu;
(3) služby, ktoré pre spotrebiteľov 
predstavujú najvyššie celkové náklady;
(4) služby, ktoré poskytovateľom 
platobných služieb prinášajú najvyšší zisk 
na jednu službu;
(5) služby, ktoré poskytovateľov 
platobných služieb prinášajú najvyšší 
celkový zisk.
EBA vypracuje usmernenia podľa článku 
16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, aby 
pomohol príslušným orgánom.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 261
Sari Essayah, Sampo Terho

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 príslušné orgány 
zohľadnia:

vypúšťa sa

(1) služby najčastejšie využívané 
spotrebiteľmi vo vzťahu k ich platobnému 
účtu;
(2) služby, ktoré pre spotrebiteľov 
predstavujú najvyššie náklady na jednu 
službu;
(3) služby, ktoré pre spotrebiteľov 
predstavujú najvyššie celkové náklady;
(4) služby, ktoré poskytovateľom 
platobných služieb prinášajú najvyšší zisk 
na jednu službu;
(5) služby, ktoré poskytovateľov 
platobných služieb prinášajú najvyšší 
celkový zisk.
EBA vypracuje usmernenia podľa článku 
16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, aby 
pomohol príslušným orgánom.

Or. en

Odôvodnenie

Kritériá sa veľmi ťažko uvádzajú do praxe, bolo by to komplikované a aj ich vymedzenie by 
bolo pre EBA ťažké. Používanie platobných služieb ovplyvňujú individuálne spotrebné návyky 
a môžu sa meniť každý druhý týždeň alebo mesiac. Poskytovatelia platobných služieb mávajú 
tiež vernostné programy s rôznymi zľavami pre rôznych klientov. Kritériá neberú do úvahy 
rôzne nákladové štruktúry poskytovateľov platobných služieb. Na informácie sa navyše často 
vzťahuje obchodné alebo profesionálne tajomstvo.

Pozmeňujúci návrh 262
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 príslušné orgány 
zohľadnia:

vypúšťa sa

(1) služby najčastejšie využívané 
spotrebiteľmi vo vzťahu k ich platobnému 
účtu;
(2) služby, ktoré pre spotrebiteľov 
predstavujú najvyššie náklady na jednu 
službu;
(3) služby, ktoré pre spotrebiteľov 
predstavujú najvyššie celkové náklady;
(4) služby, ktoré poskytovateľom 
platobných služieb prinášajú najvyšší zisk 
na jednu službu;
(5) služby, ktoré poskytovateľov 
platobných služieb prinášajú najvyšší 
celkový zisk.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Syed Kamall

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty informujú Komisiu 
o predbežných zoznamoch uvedených 
v odseku 1 do 6 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Pri porovnaní s administratívnymi nákladmi nie je jasné, že proces štandardizácie 
terminológie je skutočným prínosom.
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Pozmeňujúci návrh 264
Sari Essayah, Sampo Terho

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty informujú Komisiu 
o predbežných zoznamoch uvedených 
v odseku 1 do 6 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

3. Členské štáty informujú Komisiu 
o zoznamoch uvedených v odseku 1 do 
jedného roka od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Šesť mesiacov je na vytvorenie zoznamov veľmi krátka doba, rok by bol praktickejší.

Pozmeňujúci návrh 265
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty informujú Komisiu 
o predbežných zoznamoch uvedených 
v odseku 1 do 6 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

3. Členské štáty informujú Komisiu 
o predbežných zoznamoch uvedených 
v odseku 1 do jedného roka od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Syed Kamall

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24 prijímať delegované akty 

vypúšťa sa
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týkajúce sa stanovenia štandardizovanej 
terminológie EÚ pre platobné služby, 
ktoré sú spoločné aspoň vo väčšine 
členských štátov, na základe predbežných 
zoznamov predložených podľa odseku 3. 
Štandardizovaná terminológia EÚ bude 
obsahovať spoločné vymedzenie pojmov 
spoločných služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Pri porovnaní s administratívnymi nákladmi nie je jasné, že proces štandardizácie 
terminológie je skutočným prínosom.

Pozmeňujúci návrh 267
Sari Essayah, Sampo Terho

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24 prijímať delegované akty 
týkajúce sa stanovenia štandardizovanej 
terminológie EÚ pre platobné služby, 
ktoré sú spoločné aspoň vo väčšine 
členských štátov, na základe predbežných 
zoznamov predložených podľa odseku 3. 
Štandardizovaná terminológia EÚ bude 
obsahovať spoločné vymedzenie pojmov 
spoločných služieb.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Štandardizácia na úrovni EÚ by bola v dôsledku národných rozdielov, jazykových problémov, 
rôznych výkladov atď. problematická. Spotrebiteľské návyky a očakávania sa v členských 
štátoch líšia. Napríklad vo Fínsku sú šeky alebo priame inkasá veľmi zriedkavé a používanie 
platby v hotovosti sa znižuje. Vo Fínsku je podiel priameho inkasa zo všetkých 
bezhotovostných platieb iba 4 %, ale vo Francúzsku alebo v Nemecku je oveľa väčší.
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Pozmeňujúci návrh 268
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24 prijímať delegované akty 
týkajúce sa stanovenia štandardizovanej
terminológie EÚ pre platobné služby, ktoré 
sú spoločné aspoň vo väčšine členských 
štátov, na základe predbežných zoznamov 
predložených podľa odseku 3. 
Štandardizovaná terminológia EÚ bude 
obsahovať spoločné vymedzenie pojmov 
spoločných služieb.

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24 prijímať delegované akty 
týkajúce sa stanovenia štandardizovaného
zoznamu EÚ pre platobné služby, ktoré sú 
spoločné aspoň vo väčšine členských 
štátov, na základe predbežných zoznamov 
predložených podľa odseku 3. 
Štandardizovaný zoznam EÚ bude 
obsahovať spoločné vymedzenie pojmov, 
ktoré tak prinesú výklad spoločných 
služieb používaných aspoň v polovici 
členských štátov. Tento zoznam uľahčí 
spotrebiteľom porovnať rovnaké služby 
za hranicami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24 prijímať delegované akty 
týkajúce sa stanovenia štandardizovanej 
terminológie EÚ pre platobné služby, ktoré 
sú spoločné aspoň vo väčšine členských 
štátov, na základe predbežných zoznamov 
predložených podľa odseku 3. 
Štandardizovaná terminológia EÚ bude 
obsahovať spoločné vymedzenie pojmov 
spoločných služieb.

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24 prijímať delegované akty 
týkajúce sa stanovenia štandardizovanej 
terminológie EÚ pre služby, ktoré súvisia s 
platobným účtom a ktoré sú spoločné 
aspoň vo väčšine členských štátov, na 
základe predbežných zoznamov 
predložených podľa odseku 3. 
Štandardizovaná terminológia EÚ bude 
obsahovať spoločné vymedzenie pojmov 
spoločných služieb. Na každú službu sa 
používa iba jeden názov.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24 prijímať delegované akty 
týkajúce sa stanovenia štandardizovanej 
terminológie EÚ pre platobné služby, ktoré 
sú spoločné aspoň vo väčšine členských 
štátov, na základe predbežných zoznamov 
predložených podľa odseku 3. 
Štandardizovaná terminológia EÚ bude 
obsahovať spoločné vymedzenie pojmov 
spoločných služieb.

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24 prijímať delegované akty 
týkajúce sa stanovenia štandardizovanej 
terminológie EÚ pre služby súvisiace s 
platobným účtom, ktoré sú spoločné aspoň 
vo väčšine členských štátov, na základe 
predbežných zoznamov predložených 
podľa odseku 3. Štandardizovaná 
terminológia EÚ bude obsahovať spoločné 
vymedzenie pojmov spoločných služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Werner Langen

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24 prijímať delegované akty 
týkajúce sa stanovenia štandardizovanej 
terminológie EÚ pre platobné služby, ktoré 
sú spoločné aspoň vo väčšine členských 
štátov, na základe predbežných zoznamov 
predložených podľa odseku 3. 
Štandardizovaná terminológia EÚ bude 
obsahovať spoločné vymedzenie pojmov 
spoločných služieb.

4. Komisia môže navrhnúť
štandardizovanú terminológiu EÚ pre 
platobné služby, ktoré sú spoločné aspoň 
vo väčšine členských štátov, s využitím 
usmernení na základe predbežných 
zoznamov predložených podľa odseku 3. 
Štandardizovaná terminológia EÚ bude 
obsahovať spoločné vymedzenie pojmov 
spoločných služieb.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 272
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24 prijímať delegované akty
týkajúce sa stanovenia štandardizovanej 
terminológie EÚ pre platobné služby, ktoré 
sú spoločné aspoň vo väčšine členských 
štátov, na základe predbežných zoznamov 
predložených podľa odseku 3. 
Štandardizovaná terminológia EÚ bude 
obsahovať spoločné vymedzenie pojmov 
spoločných služieb.

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24 prijímať delegované akty 
týkajúce sa stanovenia štandardizovanej 
terminológie EÚ pre platobné služby, ktoré 
sú spoločné aspoň vo väčšine členských 
štátov, na základe predbežných zoznamov 
predložených podľa odseku 3. Aby bola
štandardizovaná terminológia EÚ jasná 
a stručná, bude obsahovať spoločné 
vymedzenie pojmov spoločných služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Werner Langen

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Po uverejnení delegovaných aktov 
v Úradnom vestníku Európskej únie 
uvedených v odseku 4 každý členský štát 
bezodkladne zapracuje štandardizovanú 
terminológiu EÚ prijatú podľa odseku 4 
do predbežného zoznamu uvedeného 
v odseku 1 a tento zoznam zverejní.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 274
Sari Essayah, Sampo Terho
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Návrh smernice
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Po uverejnení delegovaných aktov 
v Úradnom vestníku Európskej únie 
uvedených v odseku 4 každý členský štát 
bezodkladne zapracuje štandardizovanú 
terminológiu EÚ prijatú podľa odseku 4 
do predbežného zoznamu uvedeného 
v odseku 1 a tento zoznam zverejní.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Po uverejnení delegovaných aktov 
v Úradnom vestníku Európskej únie 
uvedených v odseku 4 každý členský štát 
bezodkladne zapracuje štandardizovanú
terminológiu EÚ prijatú podľa odseku 4 
do predbežného zoznamu uvedeného 
v odseku 1 a tento zoznam zverejní.

5. Po uverejnení delegovaných aktov 
v Úradnom vestníku Európskej únie 
uvedených v odseku 4 každý členský štát 
bezodkladne zverejní štandardizovaný
zoznam EÚ prijatý podľa odseku 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Po uverejnení delegovaných aktov 
v Úradnom vestníku Európskej únie 

5. Po uverejnení delegovaných aktov 
v Úradnom vestníku Európskej únie 
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uvedených v odseku 4 každý členský štát 
bezodkladne zapracuje štandardizovanú 
terminológiu EÚ prijatú podľa odseku 4 do 
predbežného zoznamu uvedeného v odseku 
1 a tento zoznam zverejní.

uvedených v odseku 4 každý členský štát 
bezodkladne zapracuje štandardizovanú 
terminológiu EÚ prijatú podľa odseku 4 do 
predbežného zoznamu uvedeného v odseku 
1 a tento zoznam zverejní. Poplatky za 
služby súvisiace s platobným účtom, ktoré 
sú zahrnuté v tomto zozname, nemusia 
byť legálne povolené vo všetkých 
členských štátoch. V príslušných 
právnych predpisoch členského štátu je 
stanovené, či sa určitý poplatok za služby 
v danom členskom štáte uplatňuje.

Or. en

Odôvodnenie

Napriek zavedeniu štandardizovanej terminológie EÚ na poplatky za služby súvisiace s 
platobným účtom bude potrebné vziať do úvahy rozdiely vo vnútroštátnych právnych 
štruktúrach, pokiaľ ide o uplatňovanie týchto poplatkov.  Tento pozmeňujúci návrh (PN) je 
založený na príspevku organizácií Nemeckého združenia na ochranu spotrebiteľov (VZBV).

Pozmeňujúci návrh 277
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb pred 
uzavretím zmluvy o platobnom účte 
so spotrebiteľom poskytli spotrebiteľovi 
dokument s informáciami o poplatkoch 
obsahujúci zoznam najtypickejších služieb 
uvedených v článku 3 odseku 5 a o 
príslušných poplatkoch za každú službu.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb pred 
uzavretím zmluvy o platobnom účte 
so spotrebiteľom poskytli spotrebiteľovi 
podrobný dokument s informáciami 
o poplatkoch, v ktorom je zvýraznený 
zoznam najtypickejších služieb uvedených 
v článku 3 odseku 5 a o príslušných 
poplatkoch za každú službu. Ak 
poskytovateľ platobných služieb upravuje 
poplatky, spotrebitelia musia byť 
podrobne a písomne informovaní o 
zmenách.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je založený na príspevkoch sociálnej platformy a Nemeckého 
združenia nezávislých organizácií sociálnej práce.

Pozmeňujúci návrh 278
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb pred 
uzavretím zmluvy o platobnom účte 
so spotrebiteľom poskytli spotrebiteľovi 
dokument s informáciami o poplatkoch 
obsahujúci zoznam najtypickejších služieb 
uvedených v článku 3 odseku 5 a o 
príslušných poplatkoch za každú službu.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb pred 
uzavretím zmluvy o platobnom účte 
so spotrebiteľom poskytli spotrebiteľovi 
dokument s informáciami o poplatkoch 
obsahujúci zoznam najtypickejších služieb 
uvedených v článku 3 odseku 5 a o 
príslušných poplatkoch za každú službu, 
prípadne podľa potreby aj informácie o 
všetkých ostatných službách 
a zodpovedajúcich poplatkoch súvisiacich 
s účtom.

Or. en

Odôvodnenie

Informačný dokument o poplatkoch by mal spotrebiteľovi poskytnúť všetky informácie 
o nákladoch súvisiacich s platobným účtom.

Pozmeňujúci návrh 279
Werner Langen

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb pred 
uzavretím zmluvy o platobnom účte 
so spotrebiteľom poskytli spotrebiteľovi 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb pred 
uzavretím zmluvy o platobnom účte 
so spotrebiteľom poskytli spotrebiteľovi 
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dokument s informáciami o poplatkoch 
obsahujúci zoznam najtypickejších služieb 
uvedených v článku 3 odseku 5 a o 
príslušných poplatkoch za každú službu.

dokument s informáciami o poplatkoch 
obsahujúci zoznam najtypickejších služieb 
uvedených v článku 3 odseku 1 a o 
príslušných poplatkoch za každú službu. 
Pri zmene splatných poplatkov je nutné 
spotrebiteľa vhodne informovať o nových 
pravidlách týkajúcich sa poplatkov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 280
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb pred 
uzavretím zmluvy o platobnom účte 
so spotrebiteľom poskytli spotrebiteľovi
dokument s informáciami o poplatkoch 
obsahujúci zoznam najtypickejších služieb 
uvedených v článku 3 odseku 5 a o 
príslušných poplatkoch za každú službu.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
v dostatočnom časovom predstihu pred 
uzavretím zmluvy o platobnom účte 
so spotrebiteľom informovali spotrebiteľa 
a poskytli mu dokument s informáciami o 
poplatkoch obsahujúci zoznam 
najtypickejších služieb uvedených v článku 
3 odseku 5 a o príslušných poplatkoch za 
každú službu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb pred 
uzavretím zmluvy o platobnom účte 
so spotrebiteľom poskytli spotrebiteľovi 
dokument s informáciami o poplatkoch 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb pred 
uzavretím zmluvy o platobnom účte 
so spotrebiteľom poskytli spotrebiteľovi 
dokument s informáciami o poplatkoch 
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obsahujúci zoznam najtypickejších služieb 
uvedených v článku 3 odseku 5 a o 
príslušných poplatkoch za každú službu.

obsahujúci zoznam najtypickejších služieb 
uvedených v článku 3 odseku 1 a o 
príslušných poplatkoch za každú službu.

Or. en

Odôvodnenie

Na základe navrhnutého vypustenia článku 3 odseku 5.

Pozmeňujúci návrh 282
Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zmenu splatných poplatkov odôvodní 
poskytovateľ platobných služieb 
spotrebiteľovi a písomnou formou ho 
oboznámi o ich výške.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 283
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 a. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb nemali 
povolené vyberať žiadne poplatky, ktoré 
nie sú uvedené v dokumente s 
informáciami o poplatkoch.

Or. en
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Odôvodnenie

Je to nevyhnutné na zabezpečenie úplnosti dokumentu s informáciami o poplatkoch (Európska 
organizácia spotrebiteľov).

Pozmeňujúci návrh 284
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 a. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
nevyberali poplatky, ktoré nie sú výslovne 
uvedené v dokumente s informáciami o 
poplatkoch.

Or. en

Odôvodnenie

Spotrebitelia musia mať možnosť veriť, že neexistujú žiadne „skryté“ poplatky, ktoré nie sú 
zahrnuté v dokumente s informáciami o poplatkoch.

Pozmeňujúci návrh 285
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 a. Poskytovatelia platobných služieb 
nemajú povolené vyberať žiadne poplatky, 
ktoré nie sú uvedené v danom dokumente 
s informáciami o poplatkoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Syed Kamall
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Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že sa ako súčasť balíka 
finančných služieb ponúka jedna alebo 
viac platobných služieb uvedených 
v odseku 1, v dokumente s informáciami 
o poplatkoch sa uvedie, ktoré zo služieb 
uvedených v odseku 1 sú zahrnuté v 
balíku, poplatok za celý balík a poplatok 
za ktorúkoľvek službu, ktorá nie je 
uvedená v odseku 1.

2. V prípade, že sa ako súčasť balíka 
platobných služieb ponúka jedna alebo 
viac platobných služieb, za ktorú sa platí
„poplatok za balík“, v dokumente 
s informáciami o poplatkoch sa uvedie 
poplatok za celý balík, služby zahrnuté v 
balíku a poplatok za všetky služby, ktoré 
nie sú zahrnuté v poplatku za balík.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že existuje rozdiel medzi účtami, ktoré ponúkajú širokú škálu služieb, a 
účtami, ktoré sú spojené balíku s inými finančnými službami, ako je poistenie. V druhom 
prípade nie je možné služby oddeliť. Mala by sa zaviesť požiadavka, ak nastane táto situácia, 
aby bolo zabezpečené, že poskytovateľ platobných služieb upozorní spotrebiteľa na náklady 
spojené s otvorením platobného účtu za balík a že skontroloval, či je zákazník vhodný na 
balený produkt.

Pozmeňujúci návrh 287
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že sa ako súčasť balíka 
finančných služieb ponúka jedna alebo viac 
platobných služieb uvedených v odseku 1, 
v dokumente s informáciami o poplatkoch 
sa uvedie, ktoré zo služieb uvedených v 
odseku 1 sú zahrnuté v balíku, poplatok za 
celý balík a poplatok za ktorúkoľvek 
službu, ktorá nie je uvedená v odseku 1.

2. V prípade, že sa ako súčasť balíka 
finančných služieb ponúka jedna alebo viac 
služieb uvedených v odseku 1, v 
dokumente s informáciami o poplatkoch sa 
uvedie poplatok za celý balík a osobitné 
poplatky za všetky služby zahrnuté v 
balíku.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 288
Sven Giegold

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že sa ako súčasť balíka 
finančných služieb ponúka jedna alebo viac 
platobných služieb uvedených v odseku 1, 
v dokumente s informáciami o poplatkoch 
sa uvedie, ktoré zo služieb uvedených v 
odseku 1 sú zahrnuté v balíku, poplatok za 
celý balík a poplatok za ktorúkoľvek 
službu, ktorá nie je uvedená v odseku 1.

2. V prípade, že sa ako súčasť balíka 
finančných služieb ponúka jedna alebo viac 
služieb súvisiacich s platobným účtom, 
uvedených v odseku 1, v dokumente 
s informáciami o poplatkoch sa uvedie, 
ktoré zo služieb uvedených v odseku 1 sú 
zahrnuté v balíku, poplatok za celý balík a 
poplatok za ktorúkoľvek službu, ktorá nie 
je uvedená v odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že sa ako súčasť balíka 
finančných služieb ponúka jedna alebo viac 
platobných služieb uvedených v odseku 1, 
v dokumente s informáciami o poplatkoch 
sa uvedie, ktoré zo služieb uvedených v 
odseku 1 sú zahrnuté v balíku, poplatok za 
celý balík a poplatok za ktorúkoľvek 
službu, ktorá nie je uvedená v odseku 1.

2. V prípade, že sa ako súčasť balíka 
finančných služieb ponúka jedna alebo viac 
služieb, ktoré súvisia s platobným účtom, 
uvedených v odseku 1, v dokumente 
s informáciami o poplatkoch sa uvedie, 
ktoré zo služieb uvedených v odseku 1 sú 
zahrnuté v balíku, poplatok za celý balík a 
poplatok za ktorúkoľvek službu, ktorá nie 
je uvedená v odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Olle Schmidt
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Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že sa ako súčasť balíka 
finančných služieb ponúka jedna alebo viac 
platobných služieb uvedených v odseku 1, 
v dokumente s informáciami o poplatkoch 
sa uvedie, ktoré zo služieb uvedených v 
odseku 1 sú zahrnuté v balíku, poplatok za 
celý balík a poplatok za ktorúkoľvek 
službu, ktorá nie je uvedená v odseku 1.

2. V prípade, že sa ako súčasť balíka 
finančných služieb ponúka jedna alebo viac 
platobných služieb uvedených v odseku 1, 
v dokumente s informáciami o poplatkoch 
sa uvedie, ktoré zo služieb uvedených v 
odseku 1 sú zahrnuté v balíku, poplatok za 
celý balík, informácia, či je možné kúpiť 
si zložky oddelene, a poplatok za 
ktorúkoľvek službu, ktorá nie je uvedená v 
odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že sa ako súčasť balíka 
finančných služieb ponúka jedna alebo viac 
platobných služieb uvedených v odseku 1, 
v dokumente s informáciami o poplatkoch 
sa uvedie, ktoré zo služieb uvedených v 
odseku 1 sú zahrnuté v balíku, poplatok za 
celý balík a poplatok za ktorúkoľvek 
službu, ktorá nie je uvedená v odseku 1.

2. V prípade, že sa ako súčasť balíka 
finančných služieb ponúka jedna alebo viac 
platobných služieb uvedených v odseku 1, 
v dokumente s informáciami o poplatkoch 
sa uvedie, ktoré zo služieb uvedených v 
odseku 1 sú zahrnuté v balíku, a poplatok 
za celý balík.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade balíkov by nemalo vyžadovať informovanie o cenách jednotlivých služieb, pretože 
balík sa ponúka za pevne stanovenú mesačnú cenu. Stanovovanie ceny jednotlivého prevodu 
by bolo dosť náročné a neslúžilo by potrebám zákazníkov.
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Pozmeňujúci návrh 292
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že sa ako súčasť balíka 
finančných služieb ponúka jedna alebo viac 
platobných služieb uvedených v odseku 1, 
v dokumente s informáciami o poplatkoch 
sa uvedie, ktoré zo služieb uvedených v 
odseku 1 sú zahrnuté v balíku, poplatok za 
celý balík a poplatok za ktorúkoľvek 
službu, ktorá nie je uvedená v odseku 1.

2. V prípade, že sa ako súčasť balíka 
finančných služieb ponúka jedna alebo viac 
platobných služieb uvedených v odseku 1, 
v dokumente s informáciami o poplatkoch 
sa uvedie, ktoré zo služieb uvedených v 
odseku 1 sú zahrnuté v balíku, a poplatok 
za celý balík.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že sa ako súčasť balíka 
finančných služieb ponúka jedna alebo viac 
platobných služieb uvedených v odseku 1, 
v dokumente s informáciami o poplatkoch 
sa uvedie, ktoré zo služieb uvedených v 
odseku 1 sú zahrnuté v balíku, poplatok za 
celý balík a poplatok za ktorúkoľvek 
službu, ktorá nie je uvedená v odseku 1.

2. V prípade, že sa ako súčasť balíka 
finančných služieb ponúka jedna alebo viac 
platobných služieb uvedených v odseku 1, 
v dokumente s informáciami o poplatkoch 
sa uvedie, ktoré zo služieb uvedených v 
odseku 1 sú zahrnuté v balíku, a poplatok 
za celý balík.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Syed Kamall

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Názov „dokument s informáciami o 
poplatkoch“ sa zreteľne uvedie v hornej 
časti prvej strany dokumentu s 
informáciami vedľa spoločného symbolu 
na účel odlíšenia dokumentu od ostatnej 
dokumentácie.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Takéto detailné informácie nie sú v prípade smernice primerané.

Pozmeňujúci návrh 295
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Názov „dokument s informáciami o 
poplatkoch“ sa zreteľne uvedie v hornej 
časti prvej strany dokumentu s 
informáciami vedľa spoločného symbolu 
na účel odlíšenia dokumentu od ostatnej 
dokumentácie.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Cenník sa dáva klientovi pred uzatvorením zmluvy, pozri napr. smernicu o platobných 
službách články 41 a 42 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 296
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Názov „dokument s informáciami o 
poplatkoch“ sa zreteľne uvedie v hornej 
časti prvej strany dokumentu s 
informáciami vedľa spoločného symbolu 
na účel odlíšenia dokumentu od ostatnej 
dokumentácie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 a. Jasne sa uvedie, či dokument 
s informáciami o poplatkoch odkazuje na 
služby spojené s platobnými účtami 
ponúkané v rámci pobočky alebo on-line.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 a. Jasne sa uvedie, či dokument 
s informáciami o poplatkoch odkazuje na 
služby spojené s platobnými účtami 
ponúkané v rámci pobočky alebo on-line.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 299
Pablo Zalba Bidegain

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 a. Dokument s informáciami o 
poplatkoch obsahuje podľa potreby 
príslušné služby z úplného zoznamu 
najtypickejších služieb uvedeného v 
článku 3 ods. 1 a zodpovedajúce poplatky 
za každú službu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
sprístupnili spotrebiteľom slovník pojmov 
aspoň k zoznamu platobných služieb 
uvedených v odseku 1 so súvisiacimi 
vymedzeniami pojmov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Štandardizovaný zoznam, ktorý poskytnú príslušné orgány, by mal stačiť.

Pozmeňujúci návrh 301
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
sprístupnili spotrebiteľom slovník pojmov 
aspoň k zoznamu platobných služieb 
uvedených v odseku 1 so súvisiacimi 
vymedzeniami pojmov.

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
sprístupnili spotrebiteľom slovník pojmov 
všetkých služieb uvedených v odseku 1 so 
súvisiacimi vymedzeniami pojmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
sprístupnili spotrebiteľom slovník pojmov 
aspoň k zoznamu platobných služieb 
uvedených v odseku 1 so súvisiacimi 
vymedzeniami pojmov.

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
sprístupnili spotrebiteľom zoznam
platobných služieb uvedených v odseku 1 
so súvisiacimi vymedzeniami pojmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
sprístupnili spotrebiteľom slovník pojmov 
aspoň k zoznamu platobných služieb 
uvedených v odseku 1 so súvisiacimi 
vymedzeniami pojmov.

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
sprístupnili spotrebiteľom slovník pojmov 
aspoň k zoznamu služieb uvedených 
v odseku 1 so súvisiacimi vymedzeniami 
pojmov.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty uložia poskytovateľom 
platobných služieb povinnosť, aby 
zabezpečili, že slovník pojmov bude 
napísaný zreteľne, jednoznačne a bez 
použitia odborného jazyka.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Poskytovatelia platobných služieb by nemali byť povinní ďalej interpretovať zoznamy, ktoré 
by mali byť dostatočne jasné.

Pozmeňujúci návrh 305
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty uložia poskytovateľom 
platobných služieb povinnosť, aby 
zabezpečili, že slovník pojmov bude 
napísaný zreteľne, jednoznačne a bez 
použitia odborného jazyka.

5. Členské štáty uložia poskytovateľom 
platobných služieb povinnosť, aby 
zabezpečili, že zoznam bude napísaný 
zreteľne, jednoznačne a bez použitia 
odborného jazyka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh smernice
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Dokument s informáciami o poplatkoch 
a slovník pojmov sprístupňujú 
poskytovatelia platobných služieb vždy 
bezplatne na trvalom nosiči v priestoroch 
prístupných spotrebiteľom a v 
elektronickej forme ich sprístupňujú na 
svojich webových lokalitách.

6. Dokument s informáciami o poplatkoch 
a slovník pojmov sprístupňujú 
poskytovatelia platobných služieb vždy 
bezplatne na trvalom nosiči v priestoroch 
prístupných všetkým spotrebiteľom, bez 
ohľadu na to, či už sú zákazníkmi 
príslušného poskytovateľa platobných 
služieb, a v ľahko dostupnej elektronickej 
forme zrozumiteľnej pre užívateľa ich 
trvalo sprístupňujú na svojich webových 
lokalitách.

Or. en

Odôvodnenie

Na základe príspevku Nemeckého združenia na ochranu spotrebiteľov tento pozmeňujúci 
návrh má za cieľ zabezpečiť, aby sa dokument s informáciami o poplatkoch poskytoval on-line 
zákazníkom poskytovateľov platobných služieb i ostatným. Nedávno zverejnená štúdia 
Nemeckej nadácie na ochranu spotrebiteľa zistila, že viac ako jedna tretina z približne 1500 
kontaktovaných nemeckých bánk neposkytovala svoje úrokové sadzby pri prečerpaní bežných 
účtov on-line a nesprístupňovala spotrebiteľom, ktorí neboli už ich zákazníkmi.

Pozmeňujúci návrh 307
Syed Kamall

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Dokument s informáciami o poplatkoch 
a slovník pojmov sprístupňujú 
poskytovatelia platobných služieb vždy
bezplatne na trvalom nosiči v priestoroch 
prístupných spotrebiteľom a v 
elektronickej forme ich sprístupňujú na 
svojich webových lokalitách.

6. Dokument s informáciami o poplatkoch 
a slovník pojmov sprístupňujú 
poskytovatelia platobných služieb 
bezplatne na požiadanie na trvalom nosiči 
v priestoroch prístupných spotrebiteľom 
a v elektronickej forme ich sprístupňujú na 
svojich webových lokalitách.

Or. en
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Odôvodnenie

Bolo by neprimerané požadovať, aby poskytovatelia platobných služieb mali vždy kópie týchto 
slovníkov.

Pozmeňujúci návrh 308
Olle Schmidt

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Dokument s informáciami o poplatkoch 
a slovník pojmov sprístupňujú 
poskytovatelia platobných služieb vždy
bezplatne na trvalom nosiči v priestoroch 
prístupných spotrebiteľom a v 
elektronickej forme ich sprístupňujú na 
svojich webových lokalitách.

6. Dokument s informáciami o poplatkoch 
a slovník pojmov sprístupňujú 
poskytovatelia platobných služieb na 
trvalom nosiči v priestoroch prístupných 
spotrebiteľom a v elektronickej forme ich 
sprístupňujú na svojich webových 
lokalitách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Dokument s informáciami o poplatkoch 
a slovník pojmov sprístupňujú 
poskytovatelia platobných služieb vždy 
bezplatne na trvalom nosiči v priestoroch 
prístupných spotrebiteľom a v 
elektronickej forme ich sprístupňujú na 
svojich webových lokalitách.

6. Dokument s informáciami o poplatkoch 
a slovník pojmov sprístupňujú 
poskytovatelia platobných služieb vždy 
bezplatne na trvalom nosiči v priestoroch 
prístupných spotrebiteľom a v 
elektronickej forme ich sprístupňujú na 
svojich webových lokalitách. Slovník 
pojmov na trvalom nosiči by mal byť k 
dispozícii na požiadanie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 310
Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Dokument s informáciami o poplatkoch 
a slovník pojmov sprístupňujú 
poskytovatelia platobných služieb vždy 
bezplatne na trvalom nosiči v priestoroch 
prístupných spotrebiteľom a v 
elektronickej forme ich sprístupňujú na 
svojich webových lokalitách.

6. Dokument s informáciami o poplatkoch 
a slovník pojmov sprístupňujú 
poskytovatelia platobných služieb vždy 
bezplatne na trvalom nosiči v priestoroch 
prístupných spotrebiteľom a v ľahko 
vyhľadateľnej elektronickej forme ich 
sprístupňujú na svojich webových 
lokalitách.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 311
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Dokument s informáciami o poplatkoch 
a slovník pojmov sprístupňujú 
poskytovatelia platobných služieb vždy 
bezplatne na trvalom nosiči v priestoroch 
prístupných spotrebiteľom a v 
elektronickej forme ich sprístupňujú na 
svojich webových lokalitách.

6. Dokument s informáciami o poplatkoch 
a štandardizovaný zoznam sprístupňujú 
poskytovatelia platobných služieb vždy 
bezplatne na trvalom nosiči v priestoroch 
prístupných spotrebiteľom a v 
elektronickej forme ich sprístupňujú na 
svojich webových lokalitách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Werner Langen

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty podľa článku 26 
s cieľom vymedziť formát dokumentu 
s informáciami o poplatkoch, jeho 
spoločný symbol a poradie, v ktorom sú 
služby uvedené článku 3 v odseku 5 
prezentované v dokumente s 
informáciami o poplatkoch.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 313
Sari Essayah, Sampo Terho

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty podľa článku 26 
s cieľom vymedziť formát dokumentu 
s informáciami o poplatkoch, jeho 
spoločný symbol a poradie, v ktorom sú 
služby uvedené článku 3 v odseku 5 
prezentované v dokumente s 
informáciami o poplatkoch.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky na formát treba ponechať na členské štáty.

Pozmeňujúci návrh 314
Syed Kamall

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty podľa článku 26
s cieľom vymedziť formát dokumentu 
s informáciami o poplatkoch, jeho 
spoločný symbol a poradie, v ktorom sú 
služby uvedené článku 3 v odseku 5 
prezentované v dokumente s 
informáciami o poplatkoch.

7. Členské štáty vymedzia formát 
dokumentu s informáciami o poplatkoch, 
jeho spoločný symbol a poradie, v ktorom 
sú služby uvedené článku 3 v odseku 5 
prezentované v dokumente s 
informáciami o poplatkoch.

Or. en

Odôvodnenie

Takýto dokument by sa mal vypracovať na úrovni členských štátov, aby sa zabezpečilo 
rešpektovanie národných špecifík.

Pozmeňujúci návrh 315
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty podľa článku 26 
s cieľom vymedziť formát dokumentu 
s informáciami o poplatkoch, jeho 
spoločný symbol a poradie, v ktorom sú 
služby uvedené článku 3 v odseku 5
prezentované v dokumente s 
informáciami o poplatkoch.

7. Členské štáty vymedzia formát 
dokumentu s informáciami o poplatkoch, 
jeho spoločný symbol a poradie, v ktorom 
sú služby uvedené článku 3 v odseku 1
prezentované v dokumente s 
informáciami o poplatkoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty podľa článku 26 
s cieľom vymedziť formát dokumentu 
s informáciami o poplatkoch, jeho 
spoločný symbol a poradie, v ktorom sú 
služby uvedené článku 3 v odseku 5 
prezentované v dokumente s 
informáciami o poplatkoch.

7. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty podľa článku 26 
s cieľom vymedziť formát dokumentu 
s informáciami o poplatkoch, jeho 
spoločný symbol a poradie, v ktorom sú 
služby uvedené článku 3 v odseku 5, ako aj 
ďalšie služby prezentované v dokumente s 
informáciami o poplatkoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7 a. Poskytovatelia platobných služieb 
uplatňujú tieto ustanovenia do jedného 
roka po zverejnení zoznamov uvedených v 
článku 3 ods. 5 a vykonávacích aktov 
uvedených v odseku 7 tohto článku.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PN stanoviť začiatok obdobia implementácie dokumentu s informáciami 
o poplatkoch a slovníka pojmov, keď sú požadované štandardizované informácie skutočne k 
dispozícii a vysvetľujú nevyhnutné investície poskytovateľov platobných služieb, najmä v 
oblasti IT. Tento PN je založený na príspevku Združenia nemeckého bankového sektora 
(Deutsche Kreditwirtschaft).

Pozmeňujúci návrh 318
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 7a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7 a. Poskytovatelia platobných služieb 
splnia uvedené povinnosti do dvanástich 
mesiacov od zverejnenia zoznamu 
vymedzených štandardizovaných pojmov 
podľa článku 3 ods. 1 a od prijatia 
vykonávacieho aktu podľa odseku 7 tohto 
ustanovenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7 a. Poskytovatelia platobných služieb 
splnia uvedené povinnosti do dvanástich 
mesiacov od zverejnenia 
štandardizovaného zoznamu EÚ podľa 
článku 3 ods. 5 a od prijatia 
vykonávacieho aktu podľa odseku 7 tohto 
ustanovenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 7b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7 b. Spotrebiteľské testovanie dokumentu 
s informáciami o poplatkoch sa vykonáva 
pred jeho zavedením, aby sa zabezpečilo, 
že bude pre spotrebiteľov zrozumiteľný.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 7b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7 b. Spotrebiteľské testovanie dokumentov 
s informáciami o poplatkoch a slovníkov 
pojmov sa vykonáva vo všetkých 
členských štátoch pred ich zavedením, aby 
sa zabezpečilo, že budú pre spotrebiteľov 
zrozumiteľné.

Or. en

Odôvodnenie

Posúdenie, či sú informácie zrozumiteľné pre užívateľov, by sa nemalo ponechať na úsudok 
poskytovateľov platobných služieb alebo úradníkov. Skúšky by sa mali vykonávať so 
skutočnou účasťou spotrebiteľov s cieľom získať najúčinnejšie informácie (Európska 
organizácia spotrebiteľov).

Pozmeňujúci návrh 322
Sven Giegold

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb poskytli 
spotrebiteľovi aspoň raz ročne výpis 
všetkých poplatkov, ktoré vznikli na ich 
platobnom účte.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb poskytli 
spotrebiteľovi aspoň raz ročne bezplatne
výpis všetkých poplatkov, ktoré vznikli na 
ich platobnom účte. V prípade, že zákazník 
prečerpá úver vo výške viac ako 100 eur, 
poskytovateľ platobných služieb zasiela 
mesačný výkaz poplatkov.
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Odôvodnenie

V záujme zvýšenia transparentnosti v prípade značne vysokých poplatkov pri prečerpaní 
prostriedkov by sa tieto náklady mali pravidelne oznamovať.

Pozmeňujúci návrh 323
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb poskytli 
spotrebiteľovi aspoň raz ročne výpis 
všetkých poplatkov, ktoré vznikli na ich 
platobnom účte.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb poskytli 
spotrebiteľovi aspoň raz ročne výpis 
všetkých poplatkov, ako aj získaných 
a zaplatených úrokov, ktoré vznikli na ich 
platobnom účte.

Or. en

Odôvodnenie

Vo vyhlásení treba uviesť aj úroky, aby spotrebitelia získali kompletný prehľad o nákladoch 
platobného účtu.

Pozmeňujúci návrh 324
Werner Langen, Burkhard Balz

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb poskytli 
spotrebiteľovi aspoň raz ročne výpis 
všetkých poplatkov, ktoré vznikli na ich 
platobnom účte.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb poskytli 
spotrebiteľovi aspoň raz ročne výpis 
všetkých poplatkov, ktoré vznikli na ich 
platobnom účte. Ak sú služby ponúkané
ako súčasť finančného balíka služieb, za
ktoré sa platí jeden poplatok, je finančný
balík služieb považovaný za službu a
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poplatok za jednotkovú cenu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 325
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb poskytli 
spotrebiteľovi aspoň raz ročne výpis 
všetkých poplatkov, ktoré vznikli na ich 
platobnom účte.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb poskytli 
spotrebiteľovi aspoň raz ročne výpis 
všetkých poplatkov, ktoré vznikli na ich 
platobnom účte. Tento výpis možno 
odovzdať spotrebiteľom prostredníctvom 
komunikačných kanálov dohodnutých 
medzi stranami (t. j. elektronicky, 
v tlačenej podobe atď.). Poskytovatelia 
platobných služieb zavedú technické 
opatrenia potrebné na splnenie tejto 
povinnosti v lehote dvanástich mesiacov 
od prijatia zákona podľa odseku 4 tohto 
článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb poskytli 
spotrebiteľovi aspoň raz ročne výpis 
všetkých poplatkov, ktoré vznikli na ich 
platobnom účte.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb poskytli 
spotrebiteľovi na požiadanie aspoň raz 
ročne výpis všetkých poplatkov, ktoré 
vznikli na ich platobnom účte. Tento výpis 
možno odovzdať spotrebiteľom 
prostredníctvom komunikačných kanálov 



PE516.948v02-00 132/170 AM\1002483SK.doc

SK

dohodnutých medzi stranami (t. j. 
elektronicky, v tlačenej podobe atď.).
Poskytovatelia platobných služieb zavedú 
technické opatrenia potrebné na splnenie 
tejto povinnosti v lehote dvanástich 
mesiacov od prijatia zákona podľa odseku 
4 tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb poskytli 
spotrebiteľovi aspoň raz ročne výpis 
všetkých poplatkov, ktoré vznikli na ich 
platobnom účte.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb poskytli 
spotrebiteľovi bezplatne, najlepšie raz 
mesačne, ale aspoň raz štvrťročne výpis 
všetkých poplatkov, ktoré vznikli na ich 
platobnom účte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Sari Essayah, Sampo Terho

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb poskytli 
spotrebiteľovi aspoň raz ročne výpis 
všetkých poplatkov, ktoré vznikli na ich 
platobnom účte.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb poskytli
spotrebiteľovi na požiadanie aspoň raz 
ročne výpis všetkých poplatkov, ktoré 
vznikli na ich platobnom účte. Výpis sa 
môže poskytovať alebo sprístupniť v 
elektronickej podobe.
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Odôvodnenie

Bolo by praktické dávať k dispozícii v súvislosti s bankovým výpisom informácie, ktoré by sa 
podľa smernice o platobných službách mali poskytovať aspoň raz za mesiac. Malo by byť 
možné poskytovať tieto informácie v elektronickej podobe, napríklad prostredníctvom 
elektronického bankovníctva (smernica o platobných službách článok 43) Klient už získava 
informácie o svojich poplatkoch za služby, v prípade potreby špecifikované, na svojom 
bankovom výpise (smernica o platobných službách články 38 písm. c), 39 písm. c), 47 písm. 
c), 48 písm. c) a 43 článok 3 písm. a)).

Pozmeňujúci návrh 329
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Ak sa platobné služby poskytujú ako 
jeden balík, výpis uvedený v odseku 1 
zahŕňa, odchylne od ods. 2 podods. 1 
písm. a) a b), poplatky za celý balík počas 
príslušného obdobia.

Or. en

Odôvodnenie

Vo Fínsku sa poplatky za služby platia mesačne následne z účtu a je to dohodnuté s klientom 
vopred. Na výpise sú informácie o časovom úseku, ktorého sa poplatky za služby týkajú, 
rozpis služieb a poplatky za služby. Je to samostatná časť výpisu z účtu. Vo Fínsku ide 
zvyčajne o balík služieb a malo by stačiť informovať zákazníka o cene balíka. O osobitnom 
poplatku na jednotlivé platby sa poskytuje informácia v súvislosti s danou platbou.

Pozmeňujúci návrh 330
Sven Giegold

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
spotrebitelia písomne upozornení, keď 
poskytovateľ platobných služieb má v 
úmysle upraviť niektoré poplatky, a to 
aspoň jeden kalendárny mesiac pred ich 
uplatnením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
spotrebitelia podrobne a v dostatočnom 
predstihu písomne alebo elektronicky 
informovaní, ak poskytovateľ služieb má v 
úmysle zvýšiť niektoré poplatky pred 
zverejnením výročného výpisu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Syed Kamall

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) jednotková cena účtovaná za 
jednotlivé služby, koľkokrát bola služba 
využitá počas príslušného obdobia a 
dátum, kedy bola služba využitá;

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Táto požiadavka by preťažovala spotrebiteľa a poskytovala by malú výhodu vzhľadom na to, 
že väčšina týchto informácií je už k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh 333
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) jednotková cena účtovaná za 
jednotlivé služby, koľkokrát bola služba 
využitá počas príslušného obdobia a 
dátum, kedy bola služba využitá;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Táto požiadavka by klientovi poskytovala nekontrolovateľné množstvo informácií. Služby sú 
napríklad úhrady, inkasá, platby kartou, výbery hotovosti. Podľa smernice o platobných 
službách poplatky za služby by sa mali oznamovať (články 38 písm. c), 39 písm. c), 47 písm. 
c), 48 písm. c) a 43 článok 3 písm. a)). Prekrývanie informácií nie je potrebné.

Pozmeňujúci návrh 334
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) jednotková cena účtovaná za jednotlivé 
služby, koľkokrát bola služba využitá 
počas príslušného obdobia a dátum, kedy 
bola služba využitá;

(a) jednotková cena účtovaná za jednotlivé 
služby, koľkokrát bola služba využitá 
počas príslušného obdobia a dátum, kedy 
bola služba využitá, alebo keď spotrebiteľ 
kúpil rôzne služby v kombinácii v balíku, 
poplatok za balík služieb;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 335
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) celková suma poplatkov za jednotlivé 
služby poskytnuté počas príslušného 
obdobia;

(b) celková suma poplatkov za jednotlivé 
služby poskytnuté počas príslušného 
obdobia, alebo keď spotrebiteľ kúpil 
rôzne služby v kombinácii v balíku, ďalší 
poplatok za každú službu pri prekročení 
maximálneho počtu služieb zahrnutých 
v balíku a ďalší poplatok za každú využitú 
službu, ktorá nebola súčasťou balíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) celková suma poplatkov za všetky 
služby poskytnuté počas príslušného 
obdobia.

(c) celková suma poplatkov za jednotlivé 
služby poskytnuté počas príslušného 
obdobia, alebo keď spotrebiteľ kúpil 
rôzne služby v kombinácii v balíku, 
celková suma ďalších poplatkov pri 
prekročení maximálneho počtu služieb 
zahrnutých v balíku a celková suma 
ďalších poplatkov za využité služby, ktoré 
neboli súčasťou balíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c a) priemerný zostatok a celková výška 
úrokov pripísaných počas príslušného 
obdobia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c a) celková výška úrokov pripísaných 
počas príslušného obdobia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c a) úroky pripísané a zaplatené na účte 
počas príslušného obdobia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno ca (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c a) výška úrokovej miery pri prečerpaní 
a celková výška zaplatených úrokov pri 
prečerpaní počas príslušného obdobia;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 341
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c b) počet dní, počas ktorých bol účet 
prečerpaný, a celková suma zaplateného
úroku počas príslušného obdobia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c b) počet dní, počas ktorých bol účet 
prečerpaný, uplatnené úrokové sadzby a 
celková suma zaplateného úroku počas 
príslušného obdobia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno cc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c c) predbežné oznámenie o poplatkoch, 
ktoré sa budú účtovať v nasledujúcom 
období, a o poplatkoch, ktoré sa budú 
účtovať, ak spotrebiteľ neprijme potrebné 
opatrenia uvedené v dokumente, aby sa 
poplatkom vyhol;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno cc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c c) predbežné oznámenie o poplatkoch, 
ktoré sa budú účtovať v nasledujúcom 
období;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c a) predbežné oznámenie o možných 
zmenách alebo o zvýšení poplatkov, ktoré 
sa budú účtovať v nasledujúcom období;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 346
Syed Kamall

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Názov „výpis poplatkov“ sa zreteľne 
uvedie v hornej časti prvej strany výpisu 
vedľa spoločného symbolu na účel 
odlíšenia dokumentu od ostatnej 
dokumentácie.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Takéto detailné požiadavky na dokument s informáciami o poplatkoch nie sú v na účely 
smernice potrebné.

Pozmeňujúci návrh 347
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Názov „výpis poplatkov“ sa zreteľne 
uvedie v hornej časti prvej strany výpisu 
vedľa spoločného symbolu na účel 
odlíšenia dokumentu od ostatnej 
dokumentácie.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

O formáte by mali rozhodovať členské štáty.

Pozmeňujúci návrh 348
Jean-Paul Gauzès
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Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Názov „výpis poplatkov“ sa zreteľne 
uvedie v hornej časti prvej strany výpisu 
vedľa spoločného symbolu na účel 
odlíšenia dokumentu od ostatnej 
dokumentácie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Sari Essayah, Sampo Terho

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty podľa článku 26 
s cieľom vymedziť formát výpisu 
poplatkov, jeho spoločný symbol 
a poradie, v ktorom sú služby uvedené
v článku 3 odseku 5 prezentované vo 
výpise poplatkov.

4. Členské štáty vymedzia formát výpisu 
poplatkov uvedený v článku 3 odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť spôsob poskytovania výpisu poplatkov 
zákazníkovi, pretože tak by bolo možné brať do úvahy národné špecifiká.

Pozmeňujúci návrh 350
Syed Kamall

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty podľa článku 26
s cieľom vymedziť formát výpisu 
poplatkov, jeho spoločný symbol a poradie, 
v ktorom sú služby uvedené v článku 3 
odseku 5 prezentované vo výpise 
poplatkov.

4. Členské štáty vymedzia formát výpisu 
poplatkov, jeho spoločný symbol a poradie, 
v ktorom sú služby uvedené v článku 3 
odseku 1 prezentované vo výpise 
poplatkov.

Or. en

Odôvodnenie

Takéto detailné požiadavky na dokument s informáciami o poplatkoch nie sú v na účely 
smernice potrebné.

Pozmeňujúci návrh 351
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty podľa článku 26 
s cieľom vymedziť formát výpisu 
poplatkov, jeho spoločný symbol a poradie, 
v ktorom sú služby uvedené v článku 3
odseku 5 prezentované vo výpise 
poplatkov.

4. Členské štáty vymedzia formát výpisu 
poplatkov, jeho spoločný symbol a poradie, 
v ktorom sú služby uvedené v článku 1
odseku 5 prezentované vo výpise 
poplatkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty podľa článku 26 
s cieľom vymedziť formát výpisu 
poplatkov, jeho spoločný symbol a poradie, 
v ktorom sú služby uvedené v článku 3 
odseku 5 prezentované vo výpise 
poplatkov.

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty podľa článku 26 
s cieľom vymedziť formát výpisu 
poplatkov, jeho spoločný symbol a poradie, 
v ktorom sú služby uvedené v článku 3 
odseku 5, ako aj ďalšie služby 
prezentované v dokumente s 
informáciami o poplatkoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty podľa článku 26
s cieľom vymedziť formát výpisu 
poplatkov, jeho spoločný symbol a poradie, 
v ktorom sú služby uvedené v článku 3 
odseku 5 prezentované vo výpise 
poplatkov.

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty podľa článku 25
s cieľom vymedziť formát výpisu 
poplatkov, jeho spoločný symbol a poradie, 
v ktorom sú služby uvedené v článku 3 
odseku 5 prezentované vo výpise 
poplatkov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 354
Werner Langen

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty podľa článku 26 
s cieľom vymedziť formát výpisu 
poplatkov, jeho spoločný symbol a poradie, 

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty podľa článku 26 
s cieľom vymedziť formát výpisu 
poplatkov, jeho spoločný symbol a poradie, 
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v ktorom sú služby uvedené v článku 3 
odseku 5 prezentované vo výpise 
poplatkov.

v ktorom sú služby uvedené v článku 3 
odseku 1 prezentované vo výpise 
poplatkov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 355
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4 a. Spotrebiteľské testovanie výpisu 
poplatkov sa vykonáva vo všetkých 
členských štátoch pred ich zavedením, aby 
sa zabezpečilo, že budú pre spotrebiteľov 
zrozumiteľné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb vo 
svojich zmluvných a obchodných 
informáciách používali v relevantných 
prípadoch pojmy a vymedzenia uvedené 
v zozname najtypickejších platobných 
služieb uvedenom v článku 3 odseku 5.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb vo 
svojich zmluvných a obchodných 
informáciách používali v relevantných 
prípadoch vymedzenia uvedené v zozname 
najtypickejších platobných služieb 
uvedenom v článku 3 odseku 5. 
Poskytovatelia platobných služieb si 
splnia túto povinnosť v lehote dvanástich 
mesiacov od uverejnenia 
štandardizovaného zoznamu EÚ.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 357
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb vo 
svojich zmluvných a obchodných 
informáciách používali v relevantných 
prípadoch pojmy a vymedzenia uvedené 
v zozname najtypickejších platobných 
služieb uvedenom v článku 3 odseku 5.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb vo 
svojich zmluvných a obchodných 
informáciách používali v relevantných 
prípadoch pojmy a vymedzenia uvedené 
v zozname najtypickejších platobných 
služieb uvedenom v článku 3 odseku 5. 
Poskytovatelia platobných služieb si 
splnia túto povinnosť v lehote dvanástich 
mesiacov od uverejnenia zoznamu 
štandardizovaných pojmov a vymedzení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb vo 
svojich zmluvných a obchodných 
informáciách používali v relevantných 
prípadoch pojmy a vymedzenia uvedené 
v zozname najtypickejších platobných
služieb uvedenom v článku 3 odseku 5.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb vo 
svojich zmluvných a obchodných 
informáciách používali pojmy a 
vymedzenia uvedené v zozname služieb 
súvisiacich s platobným účtom uvedenom 
v článku 3 odseku 5.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 359
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb vo 
svojich zmluvných a obchodných 
informáciách používali v relevantných 
prípadoch pojmy a vymedzenia uvedené 
v zozname najtypickejších platobných
služieb uvedenom v článku 3 odseku 5.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb vo 
svojich zmluvných a obchodných 
informáciách používali pojmy a 
vymedzenia uvedené v zozname služieb 
uvedenom v článku 3 odseku 5.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb vo 
svojich zmluvných a obchodných 
informáciách používali v relevantných
prípadoch pojmy a vymedzenia uvedené 
v zozname najtypickejších platobných 
služieb uvedenom v článku 3 odseku 5.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb vo 
svojich zmluvných a obchodných 
informáciách používali v náležitých
prípadoch pojmy a vymedzenia uvedené 
v zozname najtypickejších platobných 
služieb uvedenom v článku 3 odseku 5.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Werner Langen

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb vo 
svojich zmluvných a obchodných 
informáciách používali v relevantných 
prípadoch pojmy a vymedzenia uvedené 
v zozname najtypickejších platobných 
služieb uvedenom v článku 3 odseku 5.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb vo 
svojich zmluvných a obchodných 
informáciách používali v relevantných 
prípadoch pojmy a vymedzenia uvedené 
v zozname najtypickejších platobných 
služieb uvedenom v článku 3 odseku 1.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 362
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb vo 
svojich zmluvných a obchodných 
informáciách používali v relevantných 
prípadoch pojmy a vymedzenia uvedené 
v zozname najtypickejších platobných 
služieb uvedenom v článku 3 odseku 5.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb vo 
svojich zmluvných a obchodných 
informáciách používali v relevantných 
prípadoch pojmy a vymedzenia uvedené 
v zozname najtypickejších platobných 
služieb uvedenom v článku 3 odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

PN na základe navrhnutého vypustenia článku 3 odseku 5.

Pozmeňujúci návrh 363
Sari Essayah, Sampo Terho

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia platobných služieb môžu 2. Poskytovatelia platobných služieb môžu 



PE516.948v02-00 148/170 AM\1002483SK.doc

SK

na označenie služieb v zmluvných 
a obchodných informáciách používať 
ochranné známky pod podmienkou, že 
v v relevantných prípadoch uvedú 
zodpovedajúci pojem v zozname 
uvedenom v článku 3 odseku 5.
Poskytovatelia platobných služieb nemôžu 
používať ochranné známky v dokumente 
s informáciami o poplatkoch alebo vo 
výpise poplatkov.

na označenie služieb v zmluvných 
a obchodných informáciách používať 
obchodné názvy pod podmienkou, že 
v relevantných prípadoch uvedú 
zodpovedajúci pojem v zozname 
uvedenom v článku 3 odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Informovanie o poplatkoch za služby pred ich účtovaním a po účtovaní je základnou súčasťou 
obchodných informácií a zmlúv s klientom. Ako môže spotrebiteľ dať do súvisu platenie 
poplatkov s výpisom poplatkov a štandardizovaným cenníkom, ak nie je uvedená súvislosť 
obchodného názvu a jeho zmluvy? Posledná veta článku 6 ods. 2 je v rozpore so smernicou o 
platobných službách a bežnými požiadavkami na informovanie spotrebiteľov, ako aj s
článkom 4 ods. 2 tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 364
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia platobných služieb môžu 
na označenie služieb v zmluvných 
a obchodných informáciách používať 
ochranné známky pod podmienkou, že 
v v relevantných prípadoch uvedú 
zodpovedajúci pojem v zozname 
uvedenom v článku 3 odseku 5. 
Poskytovatelia platobných služieb nemôžu 
používať ochranné známky v dokumente 
s informáciami o poplatkoch alebo vo 
výpise poplatkov.

2. Poskytovatelia platobných služieb môžu 
na označenie služieb v zmluvných 
a obchodných informáciách používať v 
dokumente s informáciami o poplatkoch 
alebo vo výpise poplatkov obchodné názvy
pod podmienkou, že v relevantných 
prípadoch uvedú zodpovedajúce 
vymedzenie v zozname uvedenom v článku 
3 odseku 5.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 365
Werner Langen

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia platobných služieb môžu 
na označenie služieb v zmluvných 
a obchodných informáciách používať 
ochranné známky pod podmienkou, že 
v v relevantných prípadoch uvedú 
zodpovedajúci pojem v zozname 
uvedenom v článku 3 odseku 5. 
Poskytovatelia platobných služieb nemôžu 
používať ochranné známky v dokumente 
s informáciami o poplatkoch alebo vo 
výpise poplatkov.

2. Poskytovatelia platobných služieb môžu 
na označenie služieb v zmluvných 
a obchodných informáciách používať 
ochranné známky pod podmienkou, že 
v relevantných prípadoch uvedú 
zodpovedajúci pojem v zozname 
uvedenom v článku 3 odseku 1.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 366
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia platobných služieb môžu 
na označenie služieb v zmluvných 
a obchodných informáciách používať 
ochranné známky pod podmienkou, že 
v v relevantných prípadoch uvedú 
zodpovedajúci pojem v zozname 
uvedenom v článku 3 odseku 5. 
Poskytovatelia platobných služieb nemôžu
používať ochranné známky v dokumente 
s informáciami o poplatkoch alebo vo 
výpise poplatkov.

2. Poskytovatelia platobných služieb môžu 
na označenie služieb v zmluvných 
a obchodných informáciách používať 
obchodné názvy pod podmienkou, že 
v relevantných prípadoch uvedú 
zodpovedajúci pojem v zozname 
uvedenom v článku 3 odseku 5. 
V dokumente s informáciami 
o poplatkoch alebo vo výpise poplatkov 
poskytovatelia platobných služieb 
používajú obchodné názvy iba spolu so 
zodpovedajúcim pojmom v zozname 
uvedenom v článku 3 ods. 5 a dajú tieto 
známky do zátvoriek.
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Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PN je zvýšiť zrozumiteľnosť informačných dokumentov súvisiacich s platobným 
účtom. Zakladá sa na príspevku Združenia nemeckého bankového sektora (Deutsche 
Kreditwirtschaft) a rakúskych sporiteľní (Austrian Savings Banks).

Pozmeňujúci návrh 367
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia platobných služieb môžu 
na označenie služieb v zmluvných 
a obchodných informáciách používať 
ochranné známky pod podmienkou, že 
v v relevantných prípadoch uvedú 
zodpovedajúci pojem v zozname 
uvedenom v článku 3 odseku 5. 
Poskytovatelia platobných služieb nemôžu 
používať ochranné známky v dokumente 
s informáciami o poplatkoch alebo vo 
výpise poplatkov.

2. Poskytovatelia platobných služieb môžu 
na označenie služieb v obchodných 
informáciách používať obchodné názvy
pod podmienkou, že v náležitých
prípadoch uvedú zodpovedajúci pojem 
v zozname uvedenom v článku 3 odseku 5. 
Poskytovatelia platobných služieb nemôžu 
používať obchodné názvy v dokumente 
s informáciami o poplatkoch, vo výpise 
poplatkov ani v zmluvných informáciách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 368
Syed Kamall

Návrh smernice
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7 vypúšťa sa
Webové lokality na porovnávanie 
poplatkov
1. Členské štáty zabezpečia, aby mali 
spotrebitelia prístup aspoň k jednej 
webovej lokalite na porovnávanie 
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poplatkov účtovaných poskytovateľmi 
platobných služieb za ponúkané služby na 
platobných účtoch na vnútroštátnej 
úrovni v súlade s odsekmi 2 a 3.
2. Členské štáty vytvoria systém 
dobrovoľnej akreditácie pre webové 
lokality na porovnávanie poplatkov 
účtovaných poskytovateľmi platobných 
služieb za služby ponúkané na platobných 
účtoch, ktoré prevádzkujú súkromní 
prevádzkovatelia. Na udelenie akreditácie 
musia webové lokality na porovnávanie 
poplatkov prevádzkované súkromnými 
hospodárskymi subjektmi spĺňať tieto 
podmienky:
(a) musia byť prevádzkovo nezávislé od 
ktoréhokoľvek poskytovateľa platobných 
služieb;
(b) musia používať jednoduchý jazyk a 
v relevantných prípadoch pojmy, na ktoré 
sa odkazuje v článku 3 odseku 5;
(c) musia poskytovať aktuálne 
informácie;
(d) musia poskytovať dostatočne široký 
prehľad o trhu s platobnými účtami;
(e) musia prevádzkovať účinný 
mechanizmus vybavovania otázok 
a sťažností.
3. V prípade, že žiadna webová lokalita 
nezíska akreditáciu podľa odseku 2, 
členský štát zabezpečí, aby sa zriadila 
webová lokalita, ktorú bude prevádzkovať 
príslušný orgán uvedený v článku 20 
alebo akýkoľvek iný príslušný verejný 
orgán. Ak webová lokalita získa 
akreditáciu podľa odseku 2, členské štáty 
môžu rozhodnúť o zriadení ďalšej 
webovej lokality, ktorú bude prevádzkovať 
príslušný orgán uvedený v článku 20 
alebo akýkoľvek iný verejný orgán. 
Webové lokality prevádzkované 
príslušným orgánom podľa odseku 1 sú 
v súlade s odsekom 2 písm. a) až e).
4. Členské štáty si zachovávajú právo 
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odmietnuť alebo odobrať akreditáciu 
súkromným prevádzkovateľom v prípade, 
že nedodržia podmienky stanovené 
v odseku 3.
5. Členské štáty zabezpečia, aby pre 
spotrebiteľov boli prístupné primerané 
informácie o webových lokalitách 
uvedených v odseku 1. V relevantných 
prípadoch to znamená vedenie verejne 
prístupného registra akreditovaných 
webových lokalít na porovnávanie 
poplatkov.

Or. en

Odôvodnenie

Internetové stránky porovnávajúce ceny sú mimo pôsobnosti tejto smernice, ktorá sa týka 
špecificky platobných účtov.

Pozmeňujúci návrh 369
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby mali 
spotrebitelia prístup aspoň k jednej 
webovej lokalite na porovnávanie 
poplatkov účtovaných poskytovateľmi 
platobných služieb za ponúkané služby na 
platobných účtoch na vnútroštátnej úrovni 
v súlade s odsekmi 2 a 3.

1. Členské štáty zabezpečia, aby mali 
spotrebitelia prístup aspoň k jednej 
webovej lokalite na porovnávanie na 
vnútroštátnej úrovni v súlade s odsekmi 2 
a 3:

(a) poplatkov účtovaných poskytovateľmi 
platobných služieb za ponúkané služby na 
platobných účtoch a
(b) smerodajných faktorov úrovne služieb, 
ktoré dodáva poskytovateľ platobných 
služieb, vrátane počtu pobočiek a počtu 
bankomatov. V prípade oboch 
ukazovateľov sa poskytujú podľa potreby 
čísla pre konkrétneho poskytovateľa 
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platobných služieb a príslušnú sieť 
poskytovateľov platobných služieb. Okrem
toho sa uvádzajú informácie o mieste 
pobočky poskytovateľa platobných služieb 
najbližšie k užívateľovi webovej lokality 
na porovnávanie.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PN je zabezpečiť, aby sa na porovnávacích webových stránkach náležite 
zohľadnili pobočky a bankomatové siete, čím sa podporí účinnejšia koncepcia hospodárskej 
súťaže, zatiaľ čo návrh Komisie sa zameral iba na ceny. Tento PN je založený na príspevku 
Združenia nemeckých družstevných bánk a Združenia nemeckých sporiteľní.

Pozmeňujúci návrh 370
Werner Langen

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby mali 
spotrebitelia prístup aspoň k jednej 
webovej lokalite na porovnávanie 
poplatkov účtovaných poskytovateľmi 
platobných služieb za ponúkané služby na 
platobných účtoch na vnútroštátnej úrovni 
v súlade s odsekmi 2 a 3.

1. Členské štáty zabezpečia, aby mali 
spotrebitelia prístup aspoň k jednej 
webovej lokalite na porovnávanie 
poplatkov účtovaných poskytovateľmi 
platobných služieb za ponúkané služby na 
platobných účtoch na vnútroštátnej úrovni 
v súlade s odsekmi 2 a 3, ako aj kvality a 
spektra služieb rôznych poskytovateľov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 371
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby mali 1. Členské štáty zabezpečia, aby mali 
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spotrebitelia prístup aspoň k jednej 
webovej lokalite na porovnávanie 
poplatkov účtovaných poskytovateľmi 
platobných služieb za ponúkané služby na 
platobných účtoch na vnútroštátnej úrovni 
v súlade s odsekmi 2 a 3.

spotrebitelia prístup aspoň k jednej 
webovej lokalite, ktorá obsahuje aj 
možnosť porovnávania poplatkov 
účtovaných poskytovateľmi platobných 
služieb za ponúkané služby na platobných 
účtoch na vnútroštátnej úrovni v súlade s 
odsekmi 2 alebo 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby mali 
spotrebitelia prístup aspoň k jednej 
webovej lokalite na porovnávanie 
poplatkov účtovaných poskytovateľmi 
platobných služieb za ponúkané služby na 
platobných účtoch na vnútroštátnej úrovni 
v súlade s odsekmi 2 a 3.

1. Členské štáty zabezpečia, aby mali 
spotrebitelia bezplatný prístup aspoň 
k jednej webovej lokalite na porovnávanie 
poplatkov účtovaných poskytovateľmi 
platobných služieb, ako aj uplatňovaných 
úrokových sadzieb na platobných účtoch 
na vnútroštátnej úrovni v súlade s odsekmi 
2 a 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Sven Giegold

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby mali 
spotrebitelia prístup aspoň k jednej 
webovej lokalite na porovnávanie 
poplatkov účtovaných poskytovateľmi 
platobných služieb za ponúkané služby na 
platobných účtoch na vnútroštátnej úrovni 
v súlade s odsekmi 2 a 3.

1. Členské štáty zabezpečia, aby mali 
spotrebitelia prístup aspoň k jednej 
webovej lokalite na porovnávanie 
poplatkov účtovaných poskytovateľmi 
platobných služieb za služby súvisiace s 
platobnými účtami na vnútroštátnej úrovni 
v súlade s odsekmi 2 a 3.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 374
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty vytvoria systém 
dobrovoľnej akreditácie pre webové 
lokality na porovnávanie poplatkov 
účtovaných poskytovateľmi platobných 
služieb za služby ponúkané na platobných 
účtoch, ktoré prevádzkujú súkromní 
prevádzkovatelia. Na udelenie akreditácie 
musia webové lokality na porovnávanie 
poplatkov prevádzkované súkromnými 
hospodárskymi subjektmi spĺňať tieto 
podmienky:

2. Členské štáty vytvoria systém povinnej
akreditácie pre webové lokality na 
porovnávanie prvkov opísaných v článku 7 
ods. 1, ponúkané na platobných účtoch, 
ktoré prevádzkujú súkromní 
prevádzkovatelia. Na udelenie akreditácie 
musia webové lokality na porovnávanie 
poplatkov prevádzkované súkromnými 
hospodárskymi subjektmi spĺňať tieto 
podmienky:

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PN je zabezpečiť, aby sa na porovnávacích webových stránkach náležite 
zohľadnili pobočky a bankomatové siete, čím sa podporí účinnejšia koncepcia hospodárskej 
súťaže, zatiaľ čo návrh Komisie sa zameral iba na ceny. Tento PN je založený na príspevku 
Združenia nemeckých družstevných bánk.

Pozmeňujúci návrh 375
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty vytvoria systém 
dobrovoľnej akreditácie pre webové 
lokality na porovnávanie poplatkov 
účtovaných poskytovateľmi platobných 
služieb za služby ponúkané na platobných 

2. Členské štáty vytvoria systém 
dobrovoľnej akreditácie pre webové 
lokality na porovnávanie poplatkov 
účtovaných poskytovateľmi platobných 
služieb, ako aj uplatňovaných úrokových 



PE516.948v02-00 156/170 AM\1002483SK.doc

SK

účtoch, ktoré prevádzkujú súkromní 
prevádzkovatelia. Na udelenie akreditácie 
musia webové lokality na porovnávanie 
poplatkov prevádzkované súkromnými 
hospodárskymi subjektmi spĺňať tieto 
podmienky:

sadzieb na platobných účtoch, ktoré 
prevádzkujú súkromní prevádzkovatelia. 
Na udelenie akreditácie musia webové 
lokality na porovnávanie poplatkov 
prevádzkované súkromnými 
hospodárskymi subjektmi spĺňať tieto 
podmienky:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 376
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) musia byť prevádzkovo nezávislé od 
ktoréhokoľvek poskytovateľa platobných 
služieb;

(a) musia byť právne nezávislé od 
ktoréhokoľvek poskytovateľa platobných 
služieb;

Or. en

Odôvodnenie

Prevádzková nezávislosť nezabezpečí, že nedôjde ku konfliktu záujmov. Právna nezávislosť je 
najlepšou zárukou, že porovnávanie nebude skreslené.

Pozmeňujúci návrh 377
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) musia byť prevádzkovo nezávislé od 
ktoréhokoľvek poskytovateľa platobných 
služieb;

(a) musia byť finančne a prevádzkovo 
nezávislé od ktoréhokoľvek poskytovateľa 
platobných služieb;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 378
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) musia byť prevádzkovo nezávislé od 
ktoréhokoľvek poskytovateľa platobných 
služieb;

(a) musia byť nezávislé od ktoréhokoľvek 
poskytovateľa platobných služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 379
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) musia byť prevádzkovo nezávislé od 
ktoréhokoľvek poskytovateľa platobných 
služieb;

(a) musia byť prevádzkovo nezávislé od 
ktoréhokoľvek poskytovateľa platobných 
služieb; informácie o vlastníkovi a 
poskytovateľovi internetovej stránky sú 
ľahko dostupné a viditeľné; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 380
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a a) musia jasne uvádzať svojich 
vlastníkov a financovanie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 381
Werner Langen

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) musia používať jednoduchý jazyk a 
v relevantných prípadoch pojmy, na ktoré 
sa odkazuje v článku 3 odseku 5;

(b) musia používať jednoduchý jazyk a 
v relevantných prípadoch pojmy, na ktoré 
sa odkazuje v článku 3 odseku 1;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 382
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) musia používať jednoduchý jazyk a 
v relevantných prípadoch pojmy, na ktoré 
sa odkazuje v článku 3 odseku 5;

(b) musia používať jednoduchý jazyk a 
v náležitých prípadoch pojmy, na ktoré sa 
odkazuje v článku 3 odseku 5;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 383
Sven Giegold

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) musia poskytovať aktuálne informácie; (c) musia poskytovať aktuálne, úplné a 
presné informácie zrozumiteľné pre 
užívateľa;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 384
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) musia poskytovať aktuálne informácie; (c) musia poskytovať aktuálne, presné
a spoľahlivé informácie zrozumiteľné pre 
užívateľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) musia poskytovať dostatočne široký 
prehľad o trhu s platobnými účtami;

(d) musia poskytovať dostatočne široký 
prehľad o trhu s platobnými účtami a 
prijímať žiadosti ktoréhokoľvek iného 
poskytovateľa platobných služieb z 
príslušného členského štátu o zaradenie 
na stránku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 386
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) musia poskytovať dostatočne široký 
prehľad o trhu s platobnými účtami;

(d) musia poskytovať dostatočne široký 
prehľad o trhu s platobnými účtami a 
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poskytovať informácie o tom, aký podiel 
na trhu pokrývajú ich webové stránky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 387
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e a) musia poskytovať informácie, ale 
žiadne odporúčania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 388
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e a) musia poskytovať informácie, ale 
žiadne odporúčania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Ak poskytovatelia platobných služieb 
platia za zaradenie na týchto stránkach, 
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poplatky sú nediskriminačné a zverejnené 
na webovej lokalite.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PN je zabrániť zaujatosti v uvádzaní poskytovateľov platobných služieb na 
stránke podľa toho, kto zaplatí viac.

Pozmeňujúci návrh 390
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb neniesli 
zodpovednosť za informácie na 
akreditovaných alebo neakreditovaných 
webových lokalitách, keďže nie sú 
zodpovední za ich prevádzkovanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5 a. Príslušný európsky orgán dohľadu je 
oprávnený prijať návrh technických 
noriem na definovanie noriem pre 
podmienky webových lokalít na 
porovnávanie, ako je uvedené v odseku 2, 
a to konkrétne pre smerodajné faktory 
úrovne služieb, ktoré poskytuje 
poskytovateľ platobných služieb, vrátane 
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počtu pobočiek, počtu bankomatov 
konkrétneho poskytovateľa platobných 
služieb a príslušnej siete poskytovateľov 
platobných služieb, ako aj informácií o 
mieste pobočky poskytovateľa platobných 
služieb najbližšie k užívateľovi webovej 
lokality na porovnávanie.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PN je zabezpečiť účinné normy na podporu hospodárskej súťaže. Založený je na 
príspevkoch Združenia nemeckých družstevných bánk a Združenia nemeckých sporiteľní.

Pozmeňujúci návrh 392
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5 a. S cieľom uľahčiť prehľad poplatkov 
účtovaných poskytovateľmi platobných
služieb v Európskej únii zriadi Európska
komisia aktuálny, nezávislý, presný, 
spoľahlivý a užívateľsky zrozumiteľný
portál, ktorý bude poskytovať všetky
odkazy na akreditované webové lokality 
na porovnávanie poplatkov v príslušných
členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5 a. Komisia zriadi a priebežne aktualizuje 
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verejne prístupný webový portál Únie, 
ktorý obsahuje odkazy na všetky webové 
lokality na porovnanie, ktoré prevádzkujú 
príslušné orgány a akreditované 
súkromné subjekty na vnútroštátnej 
úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 394
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5 a. Do konca roka 2018 budú vytvorené 
aj európske webové lokality na 
porovnávanie poplatkov účtovaných 
poskytovateľmi platobných služieb za 
služby ponúkané na platobných účtoch 
v jednotlivých členských štátoch.
Európska Komisia zriadi do uvedeného 
dátumu európsku webovú lokalitu na 
porovnávanie, ktorá bude prevádzkovaná 
v spolupráci s EBA.
Do uvedeného dátumu Európska komisia 
vytvorí tiež prostredníctvom delegovaného 
aktu v súlade s článkom 24 dobrovoľný 
akreditačný systém pre súkromné 
európske webové lokality na 
porovnávanie. Na získanie akreditácie 
musia európske webové lokality na 
porovnávanie poplatkov, ktoré budú 
prevádzkovať súkromné hospodárske 
subjekty, spĺňať všetky podmienky 
uvedené v odseku 2. Členské štáty si 
zachovávajú právo odmietnuť alebo 
odobrať akreditáciu súkromným 
prevádzkovateľom v prípade, že nedodržia 
podmienky stanovené v odseku 2.

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

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5 b. Európska komisia vypracuje a 
priebežne aktualizuje jediný portál, ktorý 
poskytuje odkazy na akreditované 
internetové lokality na porovnávanie 
poplatkov pre každý členský štát a na 
úrovni EÚ.
Tento portál poskytne spotrebiteľom 
slovník pojmov so štandardizovanou 
terminológiou Únie prijatou v súlade s 
článkom 3, ako aj usmernenia o 
cezhraničnom presune platobných účtov.
Portál zverejňuje a jednoducho 
sprístupňuje zoznam rôznych príslušných 
vnútroštátnych orgánov uvedených v 
článku 20 a kontakty na ne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 396
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 21a
Portál Únie pre webové lokality na 

porovnávanie poplatkov
1. Členské štáty oznámia Komisii a EBA 
webové lokality na porovnávanie 
poplatkov prevádzkované v súlade s 
článkom 7 ods. 1 a 2.
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2. Komisia v spolupráci s EBA zriadi 
verejne prístupný portál Únie pre webové 
lokality na porovnávanie poplatkov na 
vnútroštátnej úrovni vrátane možnosti 
porovnať navzájom platobné účty 
ponúkané v jednotlivých členských 
štátoch. Na doplnenie týchto informácií 
portál Únie poskytne spotrebiteľom 
slovník pojmov obsahujúci 
štandardizovanú terminológiu Únie 
prijatú v súlade s článkom 3 ods. 4 a 
praktické usmernenia o cezhraničnom 
presune platobných účtov.

Or. en

Odôvodnenie

PN súvisí s PN spravodajcu č. 57. Je to potrebné s cieľom postarať sa o čoraz viac mobilných 
občanov EÚ a podporovať jednotný trh so službami spojenými s platobnými účtami.

Pozmeňujúci návrh 397
Syed Kamall

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade, že sa účet ponúka spolu s 
inou službou alebo produktom ako súčasť 
balíka, členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovateľ platobných služieb 
informoval spotrebiteľa, či je možné kúpiť 
si platobný účet samostatne, a aby 
poskytoval samostatné informácie 
o nákladoch a poplatkoch za každý z 
produktov a služieb ponúkaných ako 
súčasť balíka.

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 
ods. 2, v prípade, že sa účet ponúka spolu 
s inou finančnou službou alebo produktom 
ako súčasť balíka, členské štáty 
zabezpečia, aby poskytovateľ platobných 
služieb informoval spotrebiteľa, či je 
možné kúpiť si platobný účet samostatne, 
a ak áno, aby poskytoval samostatné 
informácie o poplatkoch za každý 
z ďalších finančných produktov a služieb 
ponúkaných ako súčasť balíka, keď je 
možné kúpiť každý z týchto finančných 
produktov a služieb samostatne.

Or. en
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Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že existuje rozdiel medzi účtami, ktoré ponúkajú širokú škálu služieb, a 
účtami, ktoré sú spojené v balíku s inými finančnými službami, ako je poistenie. V druhom 
prípade nie je možné služby oddeliť. Mala by sa zaviesť požiadavka, ak nastane táto situácia, 
aby bolo zabezpečené, že poskytovateľ platobných služieb upozorní spotrebiteľa na náklady 
spojené s otvorením platobného účtu za balík a že skontroluje, či je zákazník vhodný na balík 
produktov.

Pozmeňujúci návrh 398
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade, že sa účet ponúka spolu s 
inou službou alebo produktom ako súčasť 
balíka, členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovateľ platobných služieb 
informoval spotrebiteľa, či je možné kúpiť 
si platobný účet samostatne, a aby 
poskytoval samostatné informácie 
o nákladoch a poplatkoch za každý z 
produktov a služieb ponúkaných ako 
súčasť balíka.

1. V prípade, že sa účet ponúka spolu s 
inou službou alebo produktom ako súčasť 
balíka, členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovateľ platobných služieb 
informoval spotrebiteľa, či je možné kúpiť 
si platobný účet samostatne, a aby 
poskytoval samostatné informácie 
o nákladoch a poplatkoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 399
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade, že sa účet ponúka spolu s 
inou službou alebo produktom ako súčasť 
balíka, členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovateľ platobných služieb 
informoval spotrebiteľa, či je možné kúpiť 
si platobný účet samostatne, a aby 

1. V prípade, že sa účet ponúka spolu s 
inou službou alebo produktom ako súčasť 
balíka, členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovateľ platobných služieb 
informoval spotrebiteľa, či je možné kúpiť 
si platobný účet samostatne, a aby 
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poskytoval samostatné informácie 
o nákladoch a poplatkoch za každý z 
produktov a služieb ponúkaných ako 
súčasť balíka.

poskytoval samostatné informácie 
o nákladoch a poplatkoch za každý z 
produktov a služieb ponúkaných ako 
súčasť balíka s cieľom zabezpečiť plnú 
transparentnosť, pokiaľ ide o platenie 
krížových dotácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Sven Giegold

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade, že sa účet ponúka spolu s 
inou službou alebo produktom ako súčasť 
balíka, členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovateľ platobných služieb 
informoval spotrebiteľa, či je možné kúpiť 
si platobný účet samostatne, a aby 
poskytoval samostatné informácie 
o nákladoch a poplatkoch za každý z 
produktov a služieb ponúkaných ako 
súčasť balíka.

1. V prípade, že sa služby začlenené do 
platobného účtu so základnými funkciami 
vymedzeného v článku 16 ponúkajú spolu 
s inými službami alebo produktmi ako 
súčasť balíka, členské štáty zabezpečia, 
aby poskytovateľ platobných služieb 
v dostatočnom časovom predstihu pred 
podpísaním zmluvy o platobnom účte s 
klientom informoval spotrebiteľa, že je 
možné kúpiť si také služby alebo produkty
samostatne, a aby poskytoval samostatné 
informácie o nákladoch a poplatkoch za 
každý z produktov alebo služieb 
ponúkaných ako súčasť balíka.

Or. en

Odôvodnenie

Zaväzovanie (t. j. nútenie spotrebiteľov, aby si kúpili balík, keď by sa jeho časti mohli 
poskytovať samostatne) by nemalo byť povolené. Všetky služby nad rámec platobného účtu sa 
musia uvádzať oddelene a spotrebiteľ musí mať možnosť vybrať si, či chce kúpiť. (Tento PN 
vychádza z návrhov Skupiny používateľov finančných služieb (FSUG) a Európskej 
organizácie spotrebiteľov (BEUC)).

Pozmeňujúci návrh 401
Olle Schmidt
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Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade, že sa účet ponúka spolu s 
inou službou alebo produktom ako súčasť 
balíka, členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovateľ platobných služieb 
informoval spotrebiteľa, či je možné kúpiť 
si platobný účet samostatne, a aby 
poskytoval samostatné informácie 
o nákladoch a poplatkoch za každý z 
produktov a služieb ponúkaných ako 
súčasť balíka.

1. V prípade, že sa účet ponúka spolu s 
inou službou alebo produktom ako súčasť 
balíka, členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovateľ platobných služieb 
informoval spotrebiteľa, či je možné kúpiť 
si platobný účet samostatne, a ak áno, aby 
poskytoval samostatné informácie 
o nákladoch a poplatkoch za každý z 
produktov a služieb ponúkaných ako 
súčasť balíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade, že sa účet ponúka spolu s 
inou službou alebo produktom ako súčasť 
balíka, členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovateľ platobných služieb 
informoval spotrebiteľa, či je možné kúpiť 
si platobný účet samostatne, a aby 
poskytoval samostatné informácie 
o nákladoch a poplatkoch za každý z 
produktov a služieb ponúkaných ako 
súčasť balíka.

1. V prípade, že sa účet ponúka spolu s 
inou službou alebo produktom ako súčasť 
balíka, členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovateľ platobných služieb 
v dostatočnom časovom predstihu pred 
uzavretím zmluvy o platobnom účte
informoval spotrebiteľa, že je možné kúpiť 
si platobný účet samostatne, a aby 
poskytoval samostatné informácie 
o nákladoch a poplatkoch za každý z 
produktov a služieb ponúkaných ako 
súčasť balíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Evelyne Gebhardt
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Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 a. Spotrebiteľ musí mať možnosť kúpiť 
si samostatné služby, ktoré nie sú 
zahrnuté do platobného účtu so 
základnými funkciami, vymedzeného v 
článku 16.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 b. Poskytovatelia by navyše mali mať 
možnosť ponúkať zákazníkom so 
základným platobným účtom vo vhodných 
prípadoch úverové produkty ako 
samostatné služby. Prístup k základnému 
platobnému účtu ani jeho používanie by 
nemali byť žiadnym spôsobom obmedzené 
alebo podmienené nákupom takýchto 
služieb alebo produktov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 405
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade, že sa vypúšťa sa
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spolu s platobným účtom ponúkajú 
len platobné služby vymedzené v článku 4 
ods. 3 smernice 2007/64/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Vypúšťa sa ako nepotrebné, ak sa v odseku 1 umožňuje spájanie služieb zahrnutých v definícii 
platobného účtu so základnými funkciami v článku 16 do balíkov. 

Pozmeňujúci návrh 406
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade, že sa 
spolu s platobným účtom ponúkajú 
len platobné služby vymedzené v článku 4 
ods. 3 smernice 2007/64/ES.

vypúšťa sa

Or. en


