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Predlog spremembe 119
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Vendar je za izboljšanje in razvoj 
enotnega trga za bančništvo na drobno 
mogoče storiti še več. Vzpostavitev 
popolnoma integriranega trga še vedno 
ovirajo zlasti pomanjkanje preglednosti in 
primerljivosti provizij ter težave pri
zamenjavi plačilnih računov.

(3) Vendar je za izboljšanje in razvoj 
enotnega trga za bančništvo na drobno 
mogoče storiti še več, čeprav ni jasno, ali 
je povpraševanje po čezmejni zamenjavi 
plačilnih računov veliko.

Or. en

Predlog spremembe 120
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Sedanji pogoji na enotnem trgu lahko 
odvračajo ponudnike plačilnih storitev od 
uveljavljanja pravice do ustanavljanja in 
zagotavljanja storitev v Uniji zaradi težav 
pri pridobivanju strank ob vstopu na nov 
trg. Za vstop na nove trge so pogosto 
potrebne velike naložbe. Te so upravičene 
le, če ponudnik predvidi zadostne 
priložnosti in ustrezno povpraševanje 
potrošnikov. Majhna raven mobilnosti 
potrošnikov v zvezi s finančnimi 
storitvami na drobno je predvsem 
posledica pomanjkanja preglednosti in 
primerljivosti v zvezi s provizijami in 
ponudbo storitev ter težav v zvezi z 
zamenjavo plačilnih računov. Navedeni 
dejavniki ovirajo tudi povpraševanje. To 
velja zlasti v čezmejnem smislu.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Skoraj nobenih dokazov ni, da je majhna raven mobilnosti potrošnikov na tem področju 
posledica pomanjkanja preglednosti ali primerljivosti.

Predlog spremembe 121
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Sedanji pogoji na enotnem trgu lahko 
odvračajo ponudnike plačilnih storitev od 
uveljavljanja pravice do ustanavljanja in 
zagotavljanja storitev v Uniji zaradi težav 
pri pridobivanju strank ob vstopu na nov 
trg. Za vstop na nove trge so pogosto 
potrebne velike naložbe. Te so upravičene 
le, če ponudnik predvidi zadostne 
priložnosti in ustrezno povpraševanje 
potrošnikov. Majhna raven mobilnosti 
potrošnikov v zvezi s finančnimi storitvami 
na drobno je predvsem posledica 
pomanjkanja preglednosti in primerljivosti 
v zvezi s provizijami in ponudbo storitev 
ter težav v zvezi z zamenjavo plačilnih 
računov. Navedeni dejavniki ovirajo tudi 
povpraševanje. To velja zlasti v 
čezmejnem smislu.

(4) Sedanji pogoji na enotnem trgu lahko 
odvračajo ponudnike plačilnih storitev od 
uveljavljanja pravice do ustanavljanja in 
zagotavljanja storitev v Uniji zaradi težav 
pri pridobivanju strank ob vstopu na nov 
trg. Za vstop na nove trge so pogosto 
potrebne velike naložbe. Te so upravičene 
le, če ponudnik predvidi zadostne 
priložnosti in ustrezno povpraševanje 
potrošnikov. Majhna raven mobilnosti 
potrošnikov v določenih državah članicah 
v zvezi s finančnimi storitvami na drobno 
je v veliki meri posledica pomanjkanja 
preglednosti in primerljivosti v zvezi s 
provizijami in ponudbo storitev ter težav v 
zvezi z zamenjavo plačilnih računov.

Or. de

Predlog spremembe 122
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Sedanji pogoji na enotnem trgu lahko (4) Sedanji pogoji na enotnem trgu lahko 
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odvračajo ponudnike plačilnih storitev od 
uveljavljanja pravice do ustanavljanja in 
zagotavljanja storitev v Uniji zaradi težav 
pri pridobivanju strank ob vstopu na nov 
trg. Za vstop na nove trge so pogosto 
potrebne velike naložbe. Te so upravičene 
le, če ponudnik predvidi zadostne 
priložnosti in ustrezno povpraševanje 
potrošnikov. Majhna raven mobilnosti 
potrošnikov v zvezi s finančnimi storitvami 
na drobno je predvsem posledica 
pomanjkanja preglednosti in primerljivosti 
v zvezi s provizijami in ponudbo storitev 
ter težav v zvezi z zamenjavo plačilnih 
računov. Navedeni dejavniki ovirajo tudi 
povpraševanje. To velja zlasti v čezmejnem 
smislu.

odvračajo ponudnike plačilnih storitev od 
uveljavljanja pravice do ustanavljanja in 
zagotavljanja storitev v Uniji zaradi težav 
pri pridobivanju strank ob vstopu na nov 
trg. Za vstop na nove trge so pogosto 
potrebne velike naložbe. Te so upravičene 
le, če ponudnik predvidi zadostne 
priložnosti in ustrezno povpraševanje 
potrošnikov. Majhna raven mobilnosti 
potrošnikov v zvezi s finančnimi storitvami 
na drobno je v veliki meri posledica 
pomanjkanja preglednosti in primerljivosti 
v zvezi s provizijami in ponudbo storitev 
ter težav v zvezi z zamenjavo plačilnih 
računov. Navedeni dejavniki ovirajo tudi 
povpraševanje.

Or. en

Predlog spremembe 123
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Razdrobljenost obstoječih nacionalnih 
regulativnih okvirov lahko povzroča tudi 
znatne ovire za uresničevanje enotnega 
trga na področju plačilnih računov. 
Obstoječe določbe na nacionalni ravni v 
zvezi s plačilnimi računi ter zlasti s 
primerljivostjo provizij in zamenjavo 
plačilnih računov so neenotne. Kar 
zadeva zamenjavo računov, dejstvo, da 
enotni zavezujoči ukrepi na ravni EU niso 
določeni, prispeva k neenotnim praksam 
in ukrepom na nacionalni ravni. Te 
razlike so še bolj izrazite na področju 
primerljivosti provizij, saj na ravni EU ne 
obstaja noben ukrep, pri čemer niso 
sprejeti niti samoregulativni ukrepi. Če bi 
v prihodnosti te razlike postale večje, saj 
banke prilagajajo svoje prakse 

črtano
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nacionalnim trgom, bi se povečali stroški 
čezmejnega delovanja glede na stroške 
domačih ponudnikov, s tem pa bi 
čezmejno poslovanje postalo manj 
privlačno. Čezmejna dejavnost na 
notranjem trgu je prav tako otežena 
zaradi ovir, s katerimi se srečujejo 
potrošniki pri odprtju plačilnega računa v 
tujini. Obstoječa omejevalna merila 
upravičenosti lahko preprečujejo prosti 
pretok evropskih državljanov v Uniji. Z 
zagotavljanjem dostopa do plačilnega 
računa vsem potrošnikom, bodo ti lahko 
sodelovali na notranjem trgu ter izkoristili 
prednosti enotnega trga.

Or. en

Obrazložitev

Veliko trditev, povezanih z notranjim trgom za finančne storitve na drobno, ne temelji na 
raziskavah, podprtih z dokazi. Ni jasno, ali je vzpostavitev storitve zamenjave računov na 
ravni EU utemeljena glede na visoke stroške, povezane s tem, dosežen napredek pri 
vzpostavljanju enotnega območja plačil v eurih (SEPA) in pomanjkanje povpraševanja po taki 
storitvi.

Predlog spremembe 124
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Razdrobljenost obstoječih nacionalnih 
regulativnih okvirov lahko povzroča tudi 
znatne ovire za uresničevanje enotnega trga 
na področju plačilnih računov. Obstoječe 
določbe na nacionalni ravni v zvezi s 
plačilnimi računi ter zlasti s primerljivostjo 
provizij in zamenjavo plačilnih računov so 
neenotne. Kar zadeva zamenjavo računov, 
dejstvo, da enotni zavezujoči ukrepi na 
ravni EU niso določeni, prispeva k 
neenotnim praksam in ukrepom na 

(5) Razdrobljenost obstoječih nacionalnih 
regulativnih okvirov lahko povzroča tudi 
znatne ovire za uresničevanje enotnega trga 
na področju plačilnih računov. Obstoječe 
določbe na nacionalni ravni v zvezi s 
plačilnimi računi ter zlasti s primerljivostjo 
provizij in zamenjavo plačilnih računov so 
neenotne. Da bi se dokončno izoblikoval 
enotni trg na področju plačilnih računov 
in da bi EU postala vključujoč in sodoben 
digitalni prostor, je treba nujno odpraviti 
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nacionalni ravni. Te razlike so še bolj 
izrazite na področju primerljivosti provizij, 
saj na ravni EU ne obstaja noben ukrep, pri 
čemer niso sprejeti niti samoregulativni 
ukrepi. Če bi v prihodnosti te razlike 
postale večje, saj banke prilagajajo svoje 
prakse nacionalnim trgom, bi se povečali 
stroški čezmejnega delovanja glede na 
stroške domačih ponudnikov, s tem pa bi 
čezmejno poslovanje postalo manj 
privlačno. Čezmejna dejavnost na 
notranjem trgu je prav tako otežena zaradi 
ovir, s katerimi se srečujejo potrošniki pri 
odprtju plačilnega računa v tujini.
Obstoječa omejevalna merila upravičenosti 
lahko preprečujejo prosti pretok evropskih 
državljanov v Uniji. Z zagotavljanjem 
dostopa do plačilnega računa vsem 
potrošnikom, bodo ti lahko sodelovali na 
notranjem trgu ter izkoristili prednosti 
enotnega trga.

nacionalne meje ter spodbuditi javne in 
zasebne naložbe v SEPA. Uživanje 
ugodnosti SEPA bi bilo treba omogočiti 
vsem potrošnikom. Kar zadeva zamenjavo 
računov, dejstvo, da enotni zavezujoči 
ukrepi na ravni EU niso določeni, prispeva 
k neenotnim praksam in ukrepom na 
nacionalni ravni. Te razlike so še bolj 
izrazite na področju primerljivosti provizij, 
saj na ravni EU ne obstaja noben ukrep, pri 
čemer niso sprejeti niti samoregulativni 
ukrepi. Če bi v prihodnosti te razlike 
postale večje, saj banke prilagajajo svoje 
prakse nacionalnim trgom, bi se povečali 
stroški čezmejnega delovanja glede na 
stroške domačih ponudnikov, s tem pa bi 
čezmejno poslovanje postalo manj 
privlačno. Čezmejna dejavnost na 
notranjem trgu je prav tako otežena zaradi 
ovir, s katerimi se srečujejo potrošniki pri 
odprtju plačilnega računa v tujini.
Obstoječa omejevalna merila upravičenosti 
lahko preprečujejo prosti pretok evropskih 
državljanov v Uniji. Z zagotavljanjem 
dostopa do plačilnega računa vsem 
potrošnikom bodo ti lahko sodelovali na 
notranjem trgu ter izkoristili prednosti 
enotnega trga.

Or. en

Predlog spremembe 125
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Poleg tega morebitno povpraševanje 
po storitvah, povezanih s plačilnimi 
računi v EU, zdaj še ni v celoti
izkoriščeno, saj veliko potencialnih strank 
še ni odprlo računa, ker je bila njihova 
vloga zavrnjena ali pa ker niso bili na 
voljo ustrezni produkti. Večje sodelovanje

(6) Med državami članicami so velike 
razlike v smislu dostopa potrošnikov do
plačilnih računov. Vendar je visok delež 
prebivalcev brez bančnega računa v 
nekaterih državah članicah bolj posledica 
nepopolne bančne infrastrukture in/ali 
odločitve potrošnika, da ne bo odprl
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potrošnikov na notranjem trgu bi dodatno 
spodbudilo ponudnike plačilnih storitev k 
vstopu na nove trge. Poleg tega je 
ustvarjanje pogojev, ki omogočajo dostop 
vseh potrošnikov do plačilnega računa, 
nujno, da se spodbudi njihovo sodelovanje 
na notranjem trgu in se jim omogoči 
izkoriščanje prednosti enotnega trga.

plačilnega računa.

Or. en

Predlog spremembe 126
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Poleg tega morebitno povpraševanje po 
storitvah, povezanih s plačilnimi računi v 
EU, zdaj še ni v celoti izkoriščeno, saj 
veliko potencialnih strank še ni odprlo 
računa, ker je bila njihova vloga zavrnjena
ali pa ker niso bili na voljo ustrezni 
produkti. Večje sodelovanje potrošnikov na 
notranjem trgu bi dodatno spodbudilo 
ponudnike plačilnih storitev k vstopu na 
nove trge. Poleg tega je ustvarjanje 
pogojev, ki omogočajo dostop vseh 
potrošnikov do plačilnega računa, nujno, 
da se spodbudi njihovo sodelovanje na 
notranjem trgu in se jim omogoči 
izkoriščanje prednosti enotnega trga.

(6) Poleg tega morebitno povpraševanje po 
storitvah, povezanih s plačilnimi računi v 
EU, zdaj še ni v celoti izkoriščeno, saj 
veliko potencialnih strank še ni odprlo 
računa, ker je bila njihova vloga zavrnjena,
ker niso bili na voljo ustrezni produkti ali 
ker zaradi kulturnih dejavnikov dajejo 
prednost gotovini. Večje sodelovanje 
potrošnikov na notranjem trgu bi dodatno 
spodbudilo ponudnike plačilnih storitev k 
vstopu na nove trge. Poleg tega je 
ustvarjanje pogojev, ki omogočajo dostop 
vseh potrošnikov do plačilnega računa, 
nujno, da se spodbudi njihovo sodelovanje 
na notranjem trgu in se jim omogoči 
izkoriščanje prednosti enotnega trga.

Or. de

Predlog spremembe 127
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Preglednost in primerljivost provizij sta 
bili obravnavani v samoregulativni pobudi, 
ki jo je uvedla bančna industrija. Vendar o 
takšnih smernicah ni bil dosežen končni 
dogovor. V zvezi z zamenjavo računov 
skupna načela, ki jih je leta 2008 sprejel 
Odbor za evropsko bančno industrijo, 
določajo vzorčni mehanizem za zamenjavo 
bančnih računov, ki ga ponujajo ponudniki 
plačilnih storitev v isti državi članici.
Vendar je bila zaradi njihove 
nezavezujoče narave uporaba teh načel v
EU nedosledna in neučinkovita. Poleg 
tega skupna načela obravnavajo le 
zamenjavo bančnih računov na 
nacionalni ravni in ne zajemajo čezmejne 
zamenjave računov. V zvezi z dostopom 
do osnovnega plačilnega računa je 
Komisija v Priporočilu 2011/442/EU 
z dne 18. julija 2011 države članice 
pozvala, da najpozneje šest mesecev po 
objavi navedenega priporočila sprejmejo 
ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev 
njegove uporabe. Glavna načela iz 
priporočila izpolnjuje le nekaj držav članic.

(7) Preglednost in primerljivost provizij sta 
bili obravnavani v samoregulativni pobudi, 
ki jo je uvedla bančna industrija. Vendar o 
takšnih smernicah ni bil dosežen končni 
dogovor. V zvezi z zamenjavo računov 
skupna načela, ki jih je leta 2008 sprejel 
Odbor za evropsko bančno industrijo, 
določajo vzorčni mehanizem za zamenjavo 
bančnih računov, ki jo ponujajo ponudniki 
plačilnih storitev v isti državi članici. V 
zvezi z dostopom do osnovnega plačilnega 
računa je Komisija v 
Priporočilu 2011/442/EU 
z dne 18. julija 2011 države članice 
pozvala, da najpozneje šest mesecev po 
objavi navedenega priporočila sprejmejo 
ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev 
njegove uporabe. Glavna načela iz 
priporočila izpolnjuje le nekaj držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Iz obstoječega besedila bi bilo mogoče sklepati, da morajo vsi ponudniki plačilnih storitev v 
EU izvajati kreditna plačila in direktne obremenitve v vseh valutah EU. Taka zahteva bi 
prinesla velike stroške in tveganja ter malo očitnih koristi glede na nizko raven povpraševanja 
po taki čezmejni storitvi. Od 1. februarja 2014 bo čezmejne transakcije olajševalo tudi 
izvajanje Uredbe SEPA št. 260/2012.

Predlog spremembe 128
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Preglednost in primerljivost provizij sta 
bili obravnavani v samoregulativni pobudi, 
ki jo je uvedla bančna industrija. Vendar o 
takšnih smernicah ni bil dosežen končni 
dogovor. V zvezi z zamenjavo računov 
skupna načela, ki jih je leta 2008 sprejel 
Odbor za evropsko bančno industrijo, 
določajo vzorčni mehanizem za zamenjavo 
bančnih računov, ki ga ponujajo ponudniki 
plačilnih storitev v isti državi članici.
Vendar je bila zaradi njihove nezavezujoče 
narave uporaba teh načel v EU nedosledna 
in neučinkovita. Poleg tega skupna načela 
obravnavajo le zamenjavo bančnih 
računov na nacionalni ravni in ne 
zajemajo čezmejne zamenjave računov. V 
zvezi z dostopom do osnovnega plačilnega 
računa je Komisija v 
Priporočilu 2011/442/EU 
z dne 18. julija 2011 države članice 
pozvala, da najpozneje šest mesecev po 
objavi navedenega priporočila sprejmejo 
ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev 
njegove uporabe. Glavna načela iz 
priporočila izpolnjuje le nekaj držav članic.

(7) Preglednost in primerljivost provizij sta 
bili obravnavani v samoregulativni pobudi, 
ki jo je uvedla bančna industrija. Vendar o 
takšnih smernicah ni bil dosežen končni 
dogovor. V zvezi z zamenjavo računov 
skupna načela, ki jih je leta 2008 sprejel 
Odbor za evropsko bančno industrijo, 
določajo vzorčni mehanizem za zamenjavo 
bančnih računov, ki jo ponujajo ponudniki 
plačilnih storitev v isti državi članici.
Vendar je bila zaradi njihove nezavezujoče 
narave uporaba teh načel v EU nedosledna 
in neučinkovita. V zvezi z dostopom do 
osnovnega plačilnega računa je Komisija v 
Priporočilu 2011/442/EU 
z dne 18. julija 2011 države članice 
pozvala, da najpozneje šest mesecev po 
objavi navedenega priporočila sprejmejo 
ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev 
njegove uporabe. Glavna načela iz 
priporočila izpolnjuje le nekaj držav članic.

Or. de

Predlog spremembe 129
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Preglednost in primerljivost provizij sta 
bili obravnavani v samoregulativni pobudi, 
ki jo je uvedla bančna industrija. Vendar o 
takšnih smernicah ni bil dosežen končni 
dogovor. V zvezi z zamenjavo računov 
skupna načela, ki jih je leta 2008 sprejel 
Odbor za evropsko bančno industrijo, 

(7) Preglednost in primerljivost provizij sta 
bili obravnavani v samoregulativni pobudi, 
ki jo je uvedla bančna industrija. Vendar o 
takšnih smernicah ni bil dosežen končni 
dogovor. V zvezi z zamenjavo računov 
skupna načela, ki jih je leta 2008 sprejel 
Odbor za evropsko bančno industrijo, 
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določajo vzorčni mehanizem za zamenjavo 
bančnih računov, ki ga ponujajo ponudniki 
plačilnih storitev v isti državi članici.
Vendar je bila zaradi njihove 
nezavezujoče narave uporaba teh načel v 
EU nedosledna in neučinkovita. Poleg 
tega skupna načela obravnavajo le 
zamenjavo bančnih računov na nacionalni 
ravni in ne zajemajo čezmejne zamenjave 
računov. V zvezi z dostopom do osnovnega 
plačilnega računa je Komisija v 
Priporočilu 2011/442/EU 
z dne 18. julija 2011 države članice 
pozvala, da najpozneje šest mesecev po 
objavi navedenega priporočila sprejmejo 
ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev 
njegove uporabe. Glavna načela iz 
priporočila izpolnjuje le nekaj držav članic.

določajo vzorčni mehanizem za zamenjavo 
bančnih računov, ki jo ponujajo ponudniki 
plačilnih storitev v isti državi članici.
Uporaba teh načel je bila neenakomerna, 
vendar prilagojena posebnostim 
nacionalnih trgov po vsej EU. Poleg tega 
skupna načela obravnavajo le zamenjavo 
bančnih računov na nacionalni ravni in ne 
zajemajo čezmejne zamenjave računov. V 
zvezi z dostopom do osnovnega plačilnega 
računa je Komisija v 
Priporočilu 2011/442/EU 
z dne 18. julija 2011 države članice 
pozvala, da najpozneje šest mesecev po 
objavi navedenega priporočila sprejmejo 
ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev 
njegove uporabe. Glavna načela iz 
priporočila izpolnjuje le nekaj držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 130
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zato je ključno, da se določi enoten 
sklop pravil za rešitev vprašanja majhne 
mobilnosti strank in zlasti za izboljšanje 
primerjave storitev in provizij v zvezi s 
plačilnim računom ter za spodbujanje 
zamenjave plačilnih računov in 
preprečitev diskriminacije potrošnikov, ki 
nameravajo kupiti plačilni račun v tujini, 
na podlagi njihovega prebivališča. Poleg 
tega je bistveno sprejeti primerne ukrepe 
za spodbujanje sodelovanja strank na trgu 
plačilnih računov. Ti ukrepi bodo 
spodbudili vstop ponudnikov plačilnih 
storitev na notranji trg in zagotovili enake 
konkurenčne pogoje ter s tem okrepili 
konkurenco in učinkovito dodeljevanje 
sredstev na trgu EU za finančne storitve na 

(8) Bistveno je sprejeti primerne ukrepe za 
spodbujanje sodelovanja strank na trgu 
plačilnih računov. Ti ukrepi bodo 
spodbudili vstop ponudnikov plačilnih 
storitev na notranji trg in zagotovili enake 
konkurenčne pogoje ter s tem okrepili 
konkurenco in učinkovito dodeljevanje 
sredstev na trgu EU za finančne storitve na 
drobno, kar bo koristilo podjetjem in 
potrošnikom.
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drobno, kar bo koristilo podjetjem in 
potrošnikom. Poleg tega bodo pregledne 
informacije o provizijah in možnosti 
zamenjave računov skupaj s pravico 
dostopa do storitev osnovnega računa 
omogočile državljanom EU, da se bodo 
lažje gibali in kupovali v Uniji ter s tem 
izkoristili prednosti popolnoma delujočega 
notranjega trga na področju finančnih 
storitev na drobno in prispevali k 
njegovemu nadaljnjemu razvoju.

Or. en

Obrazložitev

Ni veliko dokazov o tem, da mobilnost državljanov EU ovira predvsem pomanjkanje 
informacij o provizijah ali možnosti zamenjave računov.

Predlog spremembe 131
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zato je ključno, da se določi enoten 
sklop pravil za rešitev vprašanja majhne 
mobilnosti strank in zlasti za izboljšanje 
primerjave storitev in provizij v zvezi s 
plačilnim računom ter za spodbujanje 
zamenjave plačilnih računov in preprečitev 
diskriminacije potrošnikov, ki nameravajo 
kupiti plačilni račun v tujini, na podlagi 
njihovega prebivališča. Poleg tega je 
bistveno sprejeti primerne ukrepe za 
spodbujanje sodelovanja strank na trgu 
plačilnih računov. Ti ukrepi bodo 
spodbudili vstop ponudnikov plačilnih 
storitev na notranji trg in zagotovili enake 
konkurenčne pogoje ter s tem okrepili 
konkurenco in učinkovito dodeljevanje 
sredstev na trgu EU za finančne storitve na 
drobno, kar bo koristilo podjetjem in 
potrošnikom. Poleg tega bodo pregledne 

(8) Zato je ključno, da se določi enoten 
sklop pravil za rešitev vprašanja majhne 
mobilnosti strank in zlasti za izboljšanje 
primerjave storitev in provizij v zvezi s 
plačilnim računom ter za spodbujanje 
zamenjave plačilnih računov. Poleg tega je 
bistveno sprejeti primerne ukrepe za 
spodbujanje sodelovanja strank na trgu 
plačilnih računov. Ti ukrepi bodo 
spodbudili vstop ponudnikov plačilnih 
storitev na notranji trg in zagotovili enake 
konkurenčne pogoje ter s tem okrepili 
konkurenco in učinkovito dodeljevanje 
sredstev na trgu EU za finančne storitve na 
drobno, kar bo koristilo podjetjem in 
potrošnikom.
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informacije o provizijah in možnosti 
zamenjave računov skupaj s pravico 
dostopa do storitev osnovnega računa 
omogočile državljanom EU, da se bodo 
lažje gibali in kupovali v Uniji ter s tem 
izkoristili prednosti popolnoma delujočega 
notranjega trga na področju finančnih 
storitev na drobno in prispevali k 
njegovemu nadaljnjemu razvoju.

Or. en

Predlog spremembe 132
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zato je ključno, da se določi enoten 
sklop pravil za rešitev vprašanja majhne 
mobilnosti strank in zlasti za izboljšanje 
primerjave storitev in provizij v zvezi s 
plačilnim računom ter za spodbujanje 
zamenjave plačilnih računov in preprečitev 
diskriminacije potrošnikov, ki nameravajo 
kupiti plačilni račun v tujini, na podlagi 
njihovega prebivališča. Poleg tega je 
bistveno sprejeti primerne ukrepe za 
spodbujanje sodelovanja strank na trgu 
plačilnih računov. Ti ukrepi bodo 
spodbudili vstop ponudnikov plačilnih 
storitev na notranji trg in zagotovili enake 
konkurenčne pogoje ter s tem okrepili 
konkurenco in učinkovito dodeljevanje 
sredstev na trgu EU za finančne storitve na 
drobno, kar bo koristilo podjetjem in 
potrošnikom. Poleg tega bodo pregledne 
informacije o provizijah in možnosti 
zamenjave računov skupaj s pravico 
dostopa do storitev osnovnega računa 
omogočile državljanom EU, da se bodo 
lažje gibali in kupovali v Uniji ter s tem 
izkoristili prednosti popolnoma delujočega 
notranjega trga na področju finančnih 

(8) Da bi dolgoročno omogočili učinkovito 
in nemoteno finančno mobilnost, je 
ključno, da se določi enoten sklop pravil za 
rešitev vprašanja majhne mobilnosti strank 
in zlasti za izboljšanje primerjave storitev 
in provizij v zvezi s plačilnim računom ter 
za spodbujanje zamenjave plačilnih 
računov in preprečitev diskriminacije 
potrošnikov, ki nameravajo kupiti plačilni 
račun v tujini, na podlagi njihovega 
prebivališča. Poleg tega je bistveno sprejeti 
primerne ukrepe za spodbujanje 
sodelovanja strank na trgu plačilnih 
računov. Ti ukrepi bodo spodbudili vstop 
ponudnikov plačilnih storitev na notranji 
trg in zagotovili enake konkurenčne pogoje 
ter s tem okrepili konkurenco in učinkovito 
dodeljevanje sredstev na trgu EU za 
finančne storitve na drobno, kar bo 
koristilo podjetjem in potrošnikom. Poleg 
tega bodo pregledne informacije o 
provizijah in možnosti zamenjave računov 
skupaj s pravico dostopa do storitev 
osnovnega računa omogočile 
državljanom EU, da se bodo lažje gibali in 
kupovali v Uniji ter s tem izkoristili 
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storitev na drobno in prispevali k
njegovemu nadaljnjemu razvoju.

prednosti popolnoma delujočega 
notranjega trga na področju finančnih 
storitev na drobno in prispevali k rasti e-
trgovanja in nadaljnjemu razvoju
notranjega trga.

Or. en

Predlog spremembe 133
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Prav tako je treba zagotoviti, da ta 
direktiva ne bo ovirala inovacij na 
področju finančnih storitev na drobno. 
Vsako leto postanejo ekonomsko 
sprejemljive nove tehnologije, ki lahko 
včasih povzročijo, da obstoječi model 
plačilnih računov zastari. Kot nadomestila 
za običajne bančne storitve je treba 
spodbujati predvsem mobilne bančne 
storitve, storitve po sistemu „vsak z 
vsakim“ in plačilne kartice s shranjeno 
vrednostjo.

Or. en

Predlog spremembe 134
Astrid Lulling

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Ta direktiva se uporablja za plačilne 
račune potrošnikov. Zato računi podjetij, 
tudi malih ali mikropodjetij, razen računov 
v lastnem imenu, niso zajeti v njeno 
področje uporabe. Poleg tega ta direktiva 

(9) Ta direktiva se uporablja za plačilne 
račune potrošnikov. Zato računi podjetij, 
tudi malih ali mikropodjetij, razen računov 
v lastnem imenu, niso zajeti v njeno 
področje uporabe. Poleg tega ta direktiva 
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ne zajema varčevalnih računov, ki lahko 
imajo bolj omejene možnosti plačil.

ne zajema varčevalnih računov, ki lahko 
imajo bolj omejene možnosti plačil. Ta 
direktiva se ne uporablja za ponudnike 
plačilnih storitev, ki delujejo le kot spletni 
ponudniki elektronskih plačilnih računov.

Or. en

Predlog spremembe 135
Philippe De Backer

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Ta direktiva se uporablja za plačilne 
račune potrošnikov. Zato računi podjetij, 
tudi malih ali mikropodjetij, razen računov 
v lastnem imenu, niso zajeti v njeno 
področje uporabe. Poleg tega ta direktiva 
ne zajema varčevalnih računov, ki lahko 
imajo bolj omejene možnosti plačil.

(9) Ta direktiva se uporablja za plačilne 
račune potrošnikov. Zato računi podjetij, 
tudi malih ali mikropodjetij, razen računov 
v lastnem imenu, niso zajeti v njeno 
področje uporabe. Poleg tega ta direktiva 
ne zajema varčevalnih računov, ki lahko 
imajo bolj omejene možnosti plačil. Prav 
tako ta direktiva ne zajema kreditnih 
kartic, ki niso bistvene za uresničevanje 
njenih ciljev glede krepitve finančne 
vključenosti in enotnega trga.

Or. en

Predlog spremembe 136
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ključno je, da lahko potrošniki 
razumejo provizije, na podlagi česar lahko 
primerjajo ponudbe različnih ponudnikov 
plačilnih storitev in sprejmejo ozaveščeno 
odločitev, kateri račun najbolj ustreza 
njihovim potrebam. Primerjava provizij ni 

(11) Ključno je, da lahko potrošniki 
razumejo provizije, na podlagi česar lahko 
primerjajo ponudbe različnih ponudnikov 
plačilnih storitev in sprejmejo ozaveščeno 
odločitev, kateri račun najbolj ustreza 
njihovim potrebam. Pri tem imata bistveno 
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mogoča, kadar ponudniki plačilnih storitev 
uporabljajo različno terminologijo za enake 
plačilne storitve in zagotavljajo informacije 
v različnih oblikah. Standardizirana 
terminologija skupaj s ciljno usmerjenimi 
informacijami o provizijah za najbolj 
reprezentativne plačilne storitve v usklajeni 
obliki lahko pomaga potrošnikom, da bolje 
razumejo provizije in jih primerjajo med 
seboj.

vlogo tudi povezan spekter storitev in 
kakovost ponudb, ki se pri primerjavi 
provizij ne smeta zanemariti. Primerjava 
provizij ni mogoča, kadar ponudniki
plačilnih storitev uporabljajo različno 
terminologijo za enake plačilne storitve in 
zagotavljajo informacije v različnih 
oblikah. Standardizirana terminologija 
skupaj s ciljno usmerjenimi informacijami 
o provizijah za najbolj reprezentativne 
plačilne storitve v usklajeni obliki lahko 
pomaga potrošnikom, da bolje razumejo 
provizije in jih primerjajo med seboj.

Or. de

Predlog spremembe 137
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ključno je, da lahko potrošniki 
razumejo provizije, na podlagi česar lahko 
primerjajo ponudbe različnih ponudnikov 
plačilnih storitev in sprejmejo ozaveščeno 
odločitev, kateri račun najbolj ustreza 
njihovim potrebam. Primerjava provizij ni 
mogoča, kadar ponudniki plačilnih storitev 
uporabljajo različno terminologijo za enake 
plačilne storitve in zagotavljajo informacije 
v različnih oblikah. Standardizirana 
terminologija skupaj s ciljno usmerjenimi 
informacijami o provizijah za najbolj 
reprezentativne plačilne storitve v usklajeni 
obliki lahko pomaga potrošnikom, da bolje 
razumejo provizije in jih primerjajo med 
seboj.

(11) Ključno je, da lahko potrošniki 
razumejo provizije, na podlagi česar lahko 
primerjajo ponudbe različnih ponudnikov 
plačilnih storitev in sprejmejo ozaveščeno 
odločitev, kateri račun najbolj ustreza 
njihovim potrebam. Primerjava provizij ni 
mogoča, kadar ponudniki plačilnih storitev 
uporabljajo različno terminologijo za enake 
plačilne storitve in zagotavljajo informacije 
v različnih oblikah. Standardizirana 
terminologija skupaj s ciljno usmerjenimi 
informacijami o provizijah za najbolj 
reprezentativne plačilne storitve v usklajeni 
obliki lahko pomaga potrošnikom, da bolje 
razumejo provizije in jih primerjajo med 
seboj na nacionalni ravni. Kljub temu je 
treba priznati, da so med državami 
članicami velike razlike. Države članice z 
nereguliranimi modeli bančništva na 
drobno morda ne bodo mogle opredeliti 
obsežne terminologije o provizijah.
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Or. en

Predlog spremembe 138
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ključno je, da lahko potrošniki 
razumejo provizije, na podlagi česar lahko 
primerjajo ponudbe različnih ponudnikov 
plačilnih storitev in sprejmejo ozaveščeno 
odločitev, kateri račun najbolj ustreza 
njihovim potrebam. Primerjava provizij ni 
mogoča, kadar ponudniki plačilnih storitev 
uporabljajo različno terminologijo za enake 
plačilne storitve in zagotavljajo informacije 
v različnih oblikah. Standardizirana 
terminologija skupaj s ciljno usmerjenimi 
informacijami o provizijah za najbolj 
reprezentativne plačilne storitve v usklajeni 
obliki lahko pomaga potrošnikom, da bolje 
razumejo provizije in jih primerjajo med 
seboj.

(11) Ključno je, da lahko potrošniki 
razumejo provizije, na podlagi česar lahko 
primerjajo ponudbe različnih ponudnikov 
plačilnih storitev in sprejmejo ozaveščeno 
odločitev, kateri račun najbolj ustreza 
njihovim potrebam. Primerjava provizij ni 
mogoča, kadar ponudniki plačilnih storitev 
uporabljajo različno terminologijo za enake 
plačilne storitve in zagotavljajo informacije 
v različnih oblikah. Standardizirana 
terminologija skupaj s ciljno usmerjenimi 
informacijami o provizijah za najbolj 
reprezentativne plačilne storitve v usklajeni 
obliki lahko pomaga potrošnikom, da bolje 
razumejo provizije in jih primerjajo med 
seboj na nacionalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 139
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Potrošnikom bi najbolj koristile
informacije, ki so strnjene in jih je 
preprosto primerjati med različnimi 
ponudniki plačilnih storitev. Orodja, ki jih 
imajo na voljo potrošniki za primerjavo 

(12) Potrošniki potrebujejo informacije o 
provizijah, povezanih z njihovimi 
plačilnimi računi, ki so strnjene in jih je 
preprosto primerjati med različnimi 
ponudniki plačilnih storitev. V tem okviru 
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ponudb v zvezi s plačilnimi računi, ne bi
imela pozitivnega vpliva, če bi čas, 
potreben za pregledovanje dolgih 
seznamov provizij za različne ponudbe, 
prevladal nad koristmi izbire ponudbe, ki 
pomeni najboljše razmerje med 
kakovostjo in ceno. V skladu s tem bi bilo 
treba terminologijo o provizijah
standardizirati le za najbolj reprezentativne 
izraze in opredelitve v državah članicah, da 
se prepreči tveganje obremenjevanja 
potrošnikov s preveč informacijami.

je Evropska komisija sprejela 
Direktivo 2007/64/ES, ki zaradi 
preglednosti določa pogoje in zahteve v 
zvezi z informacijami za plačilne 
transakcije. Terminologijo o provizijah bi 
bilo treba standardizirati le za najbolj 
reprezentativne izraze in opredelitve v 
državah članicah, da se prepreči tveganje 
obremenjevanja potrošnikov s preveč 
informacijami.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotavljanje skladnosti z direktivo o plačilnih storitvah ter preprečevanje morebitnih 
neskladnosti bi bilo ustrezneje, če bi se preglednost provizij obravnavala v direktivi o 
plačilnih storitvah, v zvezi s katero poteka revizija. Za preprečevanje dvojnih meril je treba 
določbe Direktive v zvezi z informacijami o pristojbinah nujno usklajevati s pravili iz naslova 
III direktive o plačilnih storitvah in z določbami o preglednosti iz naslova VI te direktive, ki so 
jih izdali nacionalni organi.

Predlog spremembe 140
Philippe De Backer

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Potrošnikom bi najbolj koristile 
informacije, ki so strnjene in jih je 
preprosto primerjati med različnimi 
ponudniki plačilnih storitev. Orodja, ki jih 
imajo na voljo potrošniki za primerjavo 
ponudb v zvezi s plačilnimi računi, ne bi 
imela pozitivnega vpliva, če bi čas, 
potreben za pregledovanje dolgih 
seznamov provizij za različne ponudbe, 
prevladal nad koristmi izbire ponudbe, ki 
pomeni najboljše razmerje med kakovostjo 
in ceno. V skladu s tem bi bilo treba 
terminologijo o provizijah standardizirati le 
za najbolj reprezentativne izraze in 

(12) Potrošnikom bi najbolj koristile 
informacije, ki so strnjene in jih je 
preprosto primerjati med različnimi 
ponudniki plačilnih storitev. Orodja, ki jih 
imajo na voljo potrošniki za primerjavo 
ponudb v zvezi s plačilnimi računi, ne bi 
imela pozitivnega vpliva, če bi čas, 
potreben za pregledovanje dolgih 
seznamov provizij za različne ponudbe, 
prevladal nad koristmi izbire ponudbe, ki 
pomeni najboljše razmerje med kakovostjo 
in ceno. Seznam plačilnih storitev, ki 
predstavljajo 80 % najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitev, za 
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opredelitve v državah članicah, da se 
prepreči tveganje obremenjevanja 
potrošnikov s preveč informacijami.

katere se na nacionalni ravni plačuje 
provizija, je zato najboljši pristop za 
predstavitev večine najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitev in 
upoštevanje posebnosti storitev, ki se 
zagotavljajo v državah članicah. V skladu 
s tem bi bilo treba terminologijo o 
provizijah standardizirati le za najbolj 
reprezentativne izraze in opredelitve v 
državah članicah, da se prepreči tveganje 
obremenjevanja potrošnikov s preveč 
informacijami.

Or. en

Predlog spremembe 141
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Potrošnikom bi najbolj koristile 
informacije, ki so strnjene in jih je 
preprosto primerjati med različnimi 
ponudniki plačilnih storitev. Orodja, ki jih 
imajo na voljo potrošniki za primerjavo 
ponudb v zvezi s plačilnimi računi, ne bi 
imela pozitivnega vpliva, če bi čas, 
potreben za pregledovanje dolgih 
seznamov provizij za različne ponudbe, 
prevladal nad koristmi izbire ponudbe, ki 
pomeni najboljše razmerje med kakovostjo 
in ceno. V skladu s tem bi bilo treba 
terminologijo o provizijah standardizirati le 
za najbolj reprezentativne izraze in 
opredelitve v državah članicah, da se 
prepreči tveganje obremenjevanja 
potrošnikov s preveč informacijami.

(12) Potrošnikom bi najbolj koristile 
informacije, ki so strnjene in jih je 
preprosto primerjati med različnimi 
ponudniki plačilnih storitev. Orodja, ki jih 
imajo na voljo potrošniki za primerjavo 
ponudb v zvezi s plačilnimi računi, ne bi 
imela pozitivnega vpliva, če bi čas, 
potreben za pregledovanje dolgih 
seznamov provizij za različne ponudbe, 
prevladal nad koristmi izbire ponudbe, ki 
pomeni najboljše razmerje med kakovostjo 
in ceno. Seznam plačilnih storitev, ki 
predstavljajo 80 % najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitev, za 
katere se na nacionalni ravni plačuje 
provizija, je zato najboljši pristop za 
predstavitev večine najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitev in 
upoštevanje posebnosti storitev, ki se 
zagotavljajo v državah članicah. V skladu 
s tem bi bilo treba terminologijo o
provizijah standardizirati le za najbolj 
reprezentativne izraze in opredelitve v 
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državah članicah, da se prepreči tveganje 
obremenjevanja potrošnikov s preveč 
informacijami.

Or. en

Predlog spremembe 142
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Terminologijo o provizijah bi morali 
določati nacionalni pristojni organi, s čimer 
bi se upoštevale posebnosti lokalnih trgov.
Storitve bi bilo mogoče šteti za 
reprezentativne, če bi bilo treba zanje 
plačati provizijo pri najmanj enem 
ponudniku plačilnih storitev v državah 
članicah. Poleg tega bi morala biti, kadar 
je mogoče, terminologija o provizijah 
standardizirana na ravni EU, kar bi 
omogočalo primerjavo v celotni Uniji. 
Evropski bančni organ (EBA) bi moral 
pripraviti smernice za pomoč državam 
članicam pri določanju najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitev, za 
katere se na nacionalni ravni plačuje 
provizija.

(13) Terminologijo o provizijah bi morali 
določati nacionalni pristojni organi, s čimer 
bi se upoštevale posebnosti lokalnih trgov.
Storitve bi bilo mogoče šteti za 
reprezentativne, če bi bilo treba zanje 
plačati provizijo pri najmanj enem 
ponudniku plačilnih storitev v državah 
članicah.

Or. en

Obrazložitev

Glede na povezane upravne stroške ni jasno, ali proces standardizacije terminologije 
zagotavlja resnične koristi.

Predlog spremembe 143
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Uvodna izjava 13
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Terminologijo o provizijah bi morali 
določati nacionalni pristojni organi, s čimer 
bi se upoštevale posebnosti lokalnih trgov.
Storitve bi bilo mogoče šteti za 
reprezentativne, če bi bilo treba zanje 
plačati provizijo pri najmanj enem 
ponudniku plačilnih storitev v državah 
članicah. Poleg tega bi morala biti, kadar 
je mogoče, terminologija o provizijah 
standardizirana na ravni EU, kar bi 
omogočalo primerjavo v celotni Uniji. 
Evropski bančni organ (EBA) bi moral 
pripraviti smernice za pomoč državam 
članicam pri določanju najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitev, za 
katere se na nacionalni ravni plačuje 
provizija.

(13) Terminologijo o provizijah bi morali 
določati nacionalni pristojni organi, s čimer 
bi se upoštevale posebnosti lokalnih trgov.
Storitve bi bilo mogoče šteti za 
reprezentativne, če bi bilo treba zanje 
plačati provizijo pri najmanj enem 
ponudniku plačilnih storitev v državah 
članicah. Evropski bančni organ (EBA) bi 
moral pripraviti smernice za pomoč 
državam članicam pri določanju najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitev na 
nacionalni ravni, za katere se plačuje 
provizija.

Or. en

Predlog spremembe 144
Philippe De Backer

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Terminologijo o provizijah bi morali 
določati nacionalni pristojni organi, s čimer 
bi se upoštevale posebnosti lokalnih trgov.
Storitve bi bilo mogoče šteti za 
reprezentativne, če bi bilo treba zanje 
plačati provizijo pri najmanj enem 
ponudniku plačilnih storitev v državah 
članicah. Poleg tega bi morala biti, kadar 
je mogoče, terminologija o provizijah 
standardizirana na ravni EU, kar bi 
omogočalo primerjavo v celotni Uniji.
Evropski bančni organ (EBA) bi moral 
pripraviti smernice za pomoč državam 
članicam pri določanju najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitev, za 

(13) Terminologijo o provizijah bi morali 
določati nacionalni pristojni organi, s čimer 
bi se upoštevale posebnosti lokalnih trgov.
Storitve bi bilo mogoče šteti za 
reprezentativne, če bi bilo treba zanje 
plačati provizijo pri najmanj enem 
ponudniku plačilnih storitev v državah 
članicah. Poleg tega bi moral biti, kadar je 
mogoče, na ravni EU oblikovan 
standardiziran seznam opredelitev, kar bi 
omogočalo primerjavo v celotni Uniji.
Evropski bančni organ (EBA) bi moral 
pripraviti smernice za pomoč državam 
članicam pri določanju najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitev na 
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katere se na nacionalni ravni plačuje 
provizija.

nacionalni ravni, za katere se plačuje 
provizija.

Or. en

Predlog spremembe 145
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Terminologijo o provizijah bi morali 
določati nacionalni pristojni organi, s čimer 
bi se upoštevale posebnosti lokalnih trgov.
Storitve bi bilo mogoče šteti za 
reprezentativne, če bi bilo treba zanje 
plačati provizijo pri najmanj enem 
ponudniku plačilnih storitev v državah 
članicah. Poleg tega bi morala biti, kadar je 
mogoče, terminologija o provizijah 
standardizirana na ravni EU, kar bi 
omogočalo primerjavo v celotni Uniji.
Evropski bančni organ (EBA) bi moral 
pripraviti smernice za pomoč državam 
članicam pri določanju najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitev, za 
katere se na nacionalni ravni plačuje 
provizija.

(13) Terminologijo o provizijah bi morali 
določati nacionalni pristojni organi, s čimer 
bi se upoštevale posebnosti lokalnih trgov.
Storitve bi bilo mogoče šteti za 
reprezentativne, če bi bilo treba zanje 
plačati provizijo ali bi bile ponujene 
brezplačno pri najmanj enem ponudniku 
plačilnih storitev v državah članicah. Poleg 
tega bi morala biti, kadar je mogoče, 
terminologija o provizijah standardizirana 
na ravni EU, kar bi omogočalo primerjavo 
v celotni Uniji. Evropski bančni organ
(EBA) bi moral pripraviti smernice za 
pomoč državam članicam pri določanju 
najbolj reprezentativnih plačilnih storitev
na nacionalni ravni, za katere se plačuje 
provizija ali so ponujene brezplačno.

Or. en

Predlog spremembe 146
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ko nacionalni pristojni organi 
pripravijo začasni seznam najbolj 
reprezentativnih storitev, za katere se na 

črtano
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nacionalni ravni plačuje provizija, ter 
pogoje in opredelitve, bi jih Komisija 
morala pregledati, da bi z delegiranimi 
akti določila storitve, ki so skupne večini 
držav članic, in zanje predlagala izraze in 
opredelitve, standardizirane na ravni EU.

Or. en

Obrazložitev

Glede na povezane upravne stroške ni jasno, ali proces standardizacije terminologije 
zagotavlja resnične koristi.

Predlog spremembe 147
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ko nacionalni pristojni organi 
pripravijo začasni seznam najbolj 
reprezentativnih storitev, za katere se na 
nacionalni ravni plačuje provizija, ter 
pogoje in opredelitve, bi jih Komisija
morala pregledati, da bi z delegiranimi 
akti določila storitve, ki so skupne večini 
držav članic, in zanje predlagala izraze in 
opredelitve, standardizirane na ravni EU.

(14) Ko nacionalni pristojni organi 
pripravijo začasni seznam najbolj 
reprezentativnih storitev na nacionalni 
ravni, za katere se plačuje provizija, ter 
pogoje in opredelitve, jih Komisija lahko 
pregleda ter poda priporočila glede 
storitev, ki so skupne večini držav članic, 
in zanje predlaga izraze in opredelitve, 
standardizirane na ravni EU.

Or. de

Predlog spremembe 148
Philippe De Backer

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ko nacionalni pristojni organi 
pripravijo začasni seznam najbolj 

(14) Ko nacionalni pristojni organi 
pripravijo začasni seznam najbolj 
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reprezentativnih storitev, za katere se na 
nacionalni ravni plačuje provizija, ter 
pogoje in opredelitve, bi jih Komisija 
morala pregledati, da bi z delegiranimi akti 
določila storitve, ki so skupne večini držav 
članic, in zanje predlagala izraze in 
opredelitve, standardizirane na ravni EU.

reprezentativnih storitev na nacionalni 
ravni, za katere se plačuje provizija, in 
opredelitve, bi jih Komisija morala 
pregledati, da bi z delegiranimi akti 
določila storitve, ki so skupne večini držav 
članic, in predlagala standardiziran 
seznam opredelitev na ravni EU.

Or. en

Predlog spremembe 149
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ko nacionalni pristojni organi 
pripravijo začasni seznam najbolj 
reprezentativnih storitev, za katere se na 
nacionalni ravni plačuje provizija, ter 
pogoje in opredelitve, bi jih Komisija 
morala pregledati, da bi z delegiranimi akti 
določila storitve, ki so skupne večini držav 
članic, in zanje predlagala izraze in 
opredelitve, standardizirane na ravni EU.

(14) Ko nacionalni pristojni organi 
pripravijo začasni seznam najbolj 
reprezentativnih storitev na nacionalni 
ravni, za katere se plačuje provizija ali so 
ponujene brezplačno, ter pogoje in 
opredelitve, bi jih Komisija morala 
pregledati, da bi z delegiranimi akti 
določila storitve, ki so skupne večini držav 
članic, in zanje predlagala izraze in 
opredelitve, standardizirane na ravni EU.

Or. en

Predlog spremembe 150
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ko nacionalni pristojni organi
pripravijo začasni seznam najbolj 
reprezentativnih storitev, za katere se na 
nacionalni ravni plačuje provizija, ter 
pogoje in opredelitve, bi jih Komisija 

(14) Ko bodo nacionalni pristojni organi
pripravili začasni seznam najbolj 
reprezentativnih storitev na nacionalni 
ravni, za katere se plačuje provizija, ter 
pogoje in opredelitve, bi jih Komisija
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morala pregledati, da bi z delegiranimi akti 
določila storitve, ki so skupne večini držav 
članic, in zanje predlagala izraze in 
opredelitve, standardizirane na ravni EU.

morala pregledati, da bi z delegiranimi akti 
določila storitve, ki so skupne večini držav 
članic, in zanje predlagala izraze in 
opredelitve, standardizirane na ravni EU.

Or. fr

Predlog spremembe 151
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Vsa standardizirana terminologija o 
provizijah na ravni EU in nacionalni 
ravni bi morala biti čim bolj jasna in 
strnjena.

Or. en

Predlog spremembe 152
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Ponudniki plačilnih storitev bi morali 
potrošnikom zagotoviti seznam provizij, ki 
jih zaračunavajo za storitve, navedene v 
standardizirani terminologiji, da bi jim 
pomagali preprosto primerjati provizije za 
plačilne račune na celotnem enotnem trgu.
To bi prispevalo tudi k zagotavljanju 
enakih konkurenčnih pogojev za kreditne 
institucije, ki konkurirajo na trgu plačilnih 
računov. Dokument z informacijami o 
provizijah bi moral vsebovati le 
informacije o najbolj reprezentativnih 
plačilnih storitvah v vsaki državi članici, v 
njem pa bi se morali, kadar je ustrezno, 

(15) Ponudniki plačilnih storitev bi morali 
potrošnikom zagotoviti seznam provizij, ki 
jih zaračunavajo za storitve na nacionalni 
ravni, navedene v standardizirani 
terminologiji, da bi jim pomagali preprosto 
primerjati provizije za plačilne račune na 
celotnem enotnem trgu. To bi prispevalo 
tudi k zagotavljanju enakih konkurenčnih 
pogojev za kreditne institucije, ki 
konkurirajo na trgu plačilnih računov.
Dokument z informacijami o provizijah bi 
moral vsebovati le informacije o najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitvah v vsaki 
državi članici. Potrošnikom bi bilo treba 



PE516.948v02-00 26/164 AM\1002483SL.doc

SL

uporabljati izrazi in opredelitve, določene 
na ravni EU. Potrošnikom bi bilo treba 
zagotoviti glosar z razlago vsaj provizij in 
storitev, ki so na seznamu, da bi jim 
pomagali razumeti provizije, ki jih morajo 
plačati za svoj plačilni račun. Glosar bi 
moral biti uporabno orodje za spodbujanje 
boljšega razumevanja pomena provizij, kar 
bi potrošnikom tudi omogočalo večjo 
izbiro med ponudbami plačilnih računov.
Uvesti bi bilo treba tudi obveznost za 
ponudnike plačilnih storitev, da vsaj enkrat 
letno potrošnike obvestijo o vseh 
provizijah, ki se zaračunajo za njihov 
račun. Naknadne informacije bi bilo treba 
posredovati v njim namenjenem povzetku.
Zagotoviti bi bilo treba popoln pregled 
zaračunanih provizij, da bi potrošnik 
razumel, na kaj se navezujejo odhodki za 
provizije, in ocenil, ali mora spremeniti 
potrošniške vzorce ali zamenjati 
ponudnika. To korist bi še povečale 
naknadne informacije o provizijah, ki 
zajemajo enake storitve kot predhodne 
informacije.

zagotoviti glosar z razlago vsaj provizij in 
storitev, ki so na seznamu, da bi jim 
pomagali razumeti provizije, ki jih morajo 
plačati za svoj plačilni račun, in sicer na 
trajnem nosilcu podatkov v prostorih, 
dostopnih potrošnikom, če ti tako 
zahtevajo, in v elektronski obliki na 
spletnih mestih ponudnikov plačilnih 
storitev. Glosar bi moral biti uporabno 
orodje za spodbujanje boljšega 
razumevanja pomena provizij, kar bi 
potrošnikom tudi omogočalo večjo izbiro 
med ponudbami plačilnih računov. Uvesti 
bi bilo treba tudi obveznost za ponudnike 
plačilnih storitev, da vsaj enkrat letno 
potrošnike obvestijo o vseh provizijah, ki 
se zaračunajo za njihov račun. Naknadne 
informacije bi bilo treba posredovati v njim 
namenjenem povzetku. Zagotoviti bi bilo 
treba popoln pregled zaračunanih provizij, 
da bi potrošnik razumel, na kaj se 
navezujejo odhodki za provizije, in ocenil,
ali mora spremeniti potrošniške vzorce ali 
zamenjati ponudnika. To korist bi še 
povečale naknadne informacije o 
provizijah, ki zajemajo enake storitve kot 
predhodne informacije.

Or. en

Predlog spremembe 153
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Ponudniki plačilnih storitev bi morali 
potrošnikom zagotoviti seznam provizij, ki 
jih zaračunavajo za storitve, navedene v 
standardizirani terminologiji, da bi jim 
pomagali preprosto primerjati provizije za 
plačilne račune na celotnem enotnem trgu.
To bi prispevalo tudi k zagotavljanju 
enakih konkurenčnih pogojev za kreditne 

(15) Ponudniki plačilnih storitev bi morali 
potrošnikom zagotoviti seznam provizij, ki 
jih zaračunavajo za storitve, navedene v 
standardizirani terminologiji, ter, kadar je 
ustrezno, za vse ostale storitve v zvezi z 
računom, da bi jim pomagali preprosto 
primerjati provizije za plačilne račune na 
celotnem enotnem trgu. To bi prispevalo 
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institucije, ki konkurirajo na trgu plačilnih 
računov. Dokument z informacijami o 
provizijah bi moral vsebovati le 
informacije o najbolj reprezentativnih 
plačilnih storitvah v vsaki državi članici, v 
njem pa bi se morali, kadar je ustrezno, 
uporabljati izrazi in opredelitve, določene
na ravni EU. Potrošnikom bi bilo treba 
zagotoviti glosar z razlago vsaj provizij in 
storitev, ki so na seznamu, da bi jim 
pomagali razumeti provizije, ki jih morajo 
plačati za svoj plačilni račun. Glosar bi 
moral biti uporabno orodje za spodbujanje 
boljšega razumevanja pomena provizij, kar 
bi potrošnikom tudi omogočalo večjo 
izbiro med ponudbami plačilnih računov.
Uvesti bi bilo treba tudi obveznost za 
ponudnike plačilnih storitev, da vsaj enkrat 
letno potrošnike obvestijo o vseh 
provizijah, ki se zaračunajo za njihov 
račun. Naknadne informacije bi bilo treba 
posredovati v njim namenjenem povzetku.
Zagotoviti bi bilo treba popoln pregled 
zaračunanih provizij, da bi potrošnik 
razumel, na kaj se navezujejo odhodki za 
provizije, in ocenil, ali mora spremeniti 
potrošniške vzorce ali zamenjati 
ponudnika. To korist bi še povečale 
naknadne informacije o provizijah, ki 
zajemajo enake storitve kot predhodne 
informacije.

tudi k zagotavljanju enakih konkurenčnih 
pogojev za kreditne institucije, ki 
konkurirajo na trgu plačilnih računov.
Dokument z informacijami o provizijah bi 
moral temeljiti na standardizirani 
terminologiji v zvezi z najbolj
reprezentativnimi plačilnimi storitvami v 
vsaki državi članici, v njem pa bi se morali, 
kadar je ustrezno, uporabljati izrazi in 
opredelitve, določeni na ravni EU.
Potrošnikom bi bilo treba zagotoviti glosar 
z razlago vseh provizij in storitev, ki so na 
seznamu, da bi jim pomagali razumeti 
provizije, ki jih morajo plačati za svoj 
plačilni račun. Glosar bi moral biti 
uporabno orodje za spodbujanje boljšega 
razumevanja pomena provizij, kar bi 
potrošnikom tudi omogočalo večjo izbiro 
med ponudbami plačilnih računov. Uvesti 
bi bilo treba tudi obveznost za ponudnike 
plačilnih storitev, da vsaj enkrat letno 
potrošnike obvestijo o vseh provizijah, ki 
se zaračunajo za njihov račun, ter o vseh 
natečenih in plačanih obrestih. Naknadne 
informacije bi bilo treba posredovati v njim 
namenjenem povzetku. Zagotoviti bi bilo 
treba popoln pregled zaračunanih provizij
ter natečenih in plačanih obresti, da bi 
potrošnik razumel, na kaj se navezujejo 
odhodki za provizije in obresti, in ocenil, 
ali mora spremeniti potrošniške vzorce ali 
zamenjati ponudnika. To korist bi še 
povečale naknadne informacije o 
provizijah, ki zajemajo enake storitve kot 
predhodne informacije. Potrošnikom, ki 
tako zahtevajo, bi bilo treba obračun 
provizij poslati v papirni obliki. V 
nasprotnem primeru bi se obračun lahko 
posredoval v elektronski obliki.

Or. en

Predlog spremembe 154
Syed Kamall
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Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Ponudniki plačilnih storitev bi morali 
potrošnikom zagotoviti seznam provizij, ki 
jih zaračunavajo za storitve, navedene v 
standardizirani terminologiji, da bi jim 
pomagali preprosto primerjati provizije za 
plačilne račune na celotnem enotnem trgu.
To bi prispevalo tudi k zagotavljanju 
enakih konkurenčnih pogojev za kreditne 
institucije, ki konkurirajo na trgu plačilnih 
računov. Dokument z informacijami o 
provizijah bi moral vsebovati le 
informacije o najbolj reprezentativnih 
plačilnih storitvah v vsaki državi članici, v 
njem pa bi se morali, kadar je ustrezno, 
uporabljati izrazi in opredelitve, določene 
na ravni EU. Potrošnikom bi bilo treba 
zagotoviti glosar z razlago vsaj provizij in 
storitev, ki so na seznamu, da bi jim 
pomagali razumeti provizije, ki jih morajo 
plačati za svoj plačilni račun. Glosar bi 
moral biti uporabno orodje za spodbujanje 
boljšega razumevanja pomena provizij, kar 
bi potrošnikom tudi omogočalo večjo
izbiro med ponudbami plačilnih računov.
Uvesti bi bilo treba tudi obveznost za 
ponudnike plačilnih storitev, da vsaj enkrat 
letno potrošnike obvestijo o vseh 
provizijah, ki se zaračunajo za njihov 
račun. Naknadne informacije bi bilo treba 
posredovati v njim namenjenem povzetku.
Zagotoviti bi bilo treba popoln pregled 
zaračunanih provizij, da bi potrošnik 
razumel, na kaj se navezujejo odhodki za 
provizije, in ocenil, ali mora spremeniti 
potrošniške vzorce ali zamenjati 
ponudnika. To korist bi še povečale 
naknadne informacije o provizijah, ki 
zajemajo enake storitve kot predhodne 
informacije.

(15) Ponudniki plačilnih storitev bi morali 
potrošnikom zagotoviti seznam provizij, ki 
jih zaračunavajo za storitve na nacionalni 
ravni, navedene v standardizirani 
terminologiji, da bi jim pomagali preprosto 
primerjati provizije za plačilne račune na 
celotnem enotnem trgu. To bi prispevalo 
tudi k zagotavljanju enakih konkurenčnih 
pogojev za kreditne institucije, ki 
konkurirajo na trgu plačilnih računov.
Dokument z informacijami o provizijah bi 
moral vsebovati le informacije o najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitvah v vsaki 
državi članici. Potrošnikom bi bilo treba 
zagotoviti glosar z razlago vsaj provizij in 
storitev, ki so na seznamu, da bi jim 
pomagali razumeti provizije, ki jih morajo 
plačati za svoj plačilni račun. Glosar bi 
moral biti uporabno orodje za spodbujanje 
boljšega razumevanja pomena provizij, kar 
bi potrošnikom tudi omogočalo večjo 
izbiro med ponudbami plačilnih računov.
Uvesti bi bilo treba tudi obveznost za 
ponudnike plačilnih storitev, da vsaj enkrat 
letno potrošnike obvestijo o vseh 
provizijah, ki se zaračunajo za njihov 
račun. Naknadne informacije bi bilo treba 
posredovati v njim namenjenem povzetku.
Zagotoviti bi bilo treba popoln pregled 
zaračunanih provizij, da bi potrošnik 
razumel, na kaj se navezujejo odhodki za 
provizije, in ocenil, ali mora spremeniti 
potrošniške vzorce ali zamenjati 
ponudnika. To korist bi še povečale 
naknadne informacije o provizijah, ki 
zajemajo enake storitve kot predhodne 
informacije.

Or. en
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Obrazložitev

Glede na povezane upravne stroške ni jasno, ali proces standardizacije terminologije 
zagotavlja resnične koristi.

Predlog spremembe 155
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za izpolnjevanje potreb potrošnikov bi 
bilo treba zagotoviti, da so informacije o 
provizijah za plačilne račune točne, jasne 
in primerljive. Zato bi morala ta direktiva 
določati skupne zahteve za predstavitev za 
dokument z informacijami o provizijah in 
obračun provizij, s katerimi bi se 
zagotovilo, da sta razumljiva in 
primerljiva za potrošnike. Pri vsakem 
dokumentu z informacijami o provizijah 
in obračunu provizij bi bilo treba v vsaki 
državi članici upoštevati enako obliko ter 
vrstni red točk in naslovov, kar bi 
potrošnikom omogočilo primerjavo obeh 
dokumentov ter povečalo razumevanje in 
uporabo informacij. Dokument z 
informacijami o provizijah in obračun 
provizij bi se morala jasno razlikovati od 
drugih obvestil. Označena bi morala biti s 
skupnim simbolom.

(16) Za izpolnjevanje potreb potrošnikov bi 
bilo treba zagotoviti, da so informacije o 
provizijah za plačilne račune točne, jasne 
in primerljive.

Or. en

Obrazložitev

Za namene direktive je ta raven podrobnosti za dokument z informacijami o provizijah 
nepotrebna.

Predlog spremembe 156
Jean-Paul Gauzès
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Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za izpolnjevanje potreb potrošnikov bi 
bilo treba zagotoviti, da so informacije o 
provizijah za plačilne račune točne, jasne 
in primerljive. Zato bi morala ta direktiva 
določati skupne zahteve za predstavitev za 
dokument z informacijami o provizijah in 
obračun provizij, s katerimi bi se 
zagotovilo, da sta razumljiva in 
primerljiva za potrošnike. Pri vsakem 
dokumentu z informacijami o provizijah 
in obračunu provizij bi bilo treba v vsaki 
državi članici upoštevati enako obliko ter 
vrstni red točk in naslovov, kar bi 
potrošnikom omogočilo primerjavo obeh 
dokumentov ter povečalo razumevanje in 
uporabo informacij. Dokument z 
informacijami o provizijah in obračun 
provizij bi se morala jasno razlikovati od 
drugih obvestil. Označena bi morala biti s 
skupnim simbolom.

(16) Za izpolnjevanje potreb potrošnikov bi 
bilo treba zagotoviti, da so informacije o 
provizijah za plačilne račune točne, jasne 
in primerljive.

Or. en

Predlog spremembe 157
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Za zagotovitev usklajene uporabe 
veljavne terminologije na ravni EU v 
celotni Uniji bi morale države članice 
določiti obveznost za ponudnike plačilnih 
storitev, da pri komunikaciji s potrošniki 
uporabljajo veljavno terminologijo na 
ravni EU in ostalo nacionalno 
standardizirano terminologijo, določeno v 
začasnem seznamu, vključno z 
dokumentom z informacijami o provizijah 

črtano
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in obračunom provizij. Razen pri 
dokumentu z informacijami o provizijah 
in obračunu provizij lahko ponudniki 
plačilnih storitev za opis storitev 
uporabljajo blagovne znamke.

Or. en

Obrazložitev

Glede na povezane upravne stroške ni jasno, ali proces standardizacije terminologije 
zagotavlja resnične koristi.

Predlog spremembe 158
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Za zagotovitev usklajene uporabe 
veljavne terminologije na ravni EU v 
celotni Uniji bi morale države članice 
določiti obveznost za ponudnike plačilnih 
storitev, da pri komunikaciji s potrošniki 
uporabljajo veljavno terminologijo na 
ravni EU in ostalo nacionalno 
standardizirano terminologijo, določeno v 
začasnem seznamu, vključno z 
dokumentom z informacijami o provizijah 
in obračunom provizij. Razen pri 
dokumentu z informacijami o provizijah 
in obračunu provizij lahko ponudniki 
plačilnih storitev za opis storitev 
uporabljajo blagovne znamke.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 159
Philippe De Backer

Predlog direktive
Uvodna izjava 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Za zagotovitev usklajene uporabe 
veljavne terminologije na ravni EU v 
celotni Uniji bi morale države članice 
določiti obveznost za ponudnike plačilnih 
storitev, da pri komunikaciji s potrošniki 
uporabljajo veljavno terminologijo na 
ravni EU in ostalo nacionalno 
standardizirano terminologijo, določeno v 
začasnem seznamu, vključno z 
dokumentom z informacijami o provizijah 
in obračunom provizij. Razen pri 
dokumentu z informacijami o provizijah 
in obračunu provizij lahko ponudniki
plačilnih storitev za opis storitev 
uporabljajo blagovne znamke.

(17) Za zagotovitev usklajene uporabe 
veljavne terminologije na ravni EU v 
celotni Uniji bi morale države članice 
določiti obveznost za ponudnike plačilnih 
storitev, da pri komunikaciji s potrošniki 
uporabljajo standardiziran seznam na 
ravni EU, vključno z dokumentom z 
informacijami o provizijah in obračunom 
provizij. Ponudniki plačilnih storitev
lahko za opis storitev uporabljajo blagovne 
znamke.

Or. en

Predlog spremembe 160
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Za zagotovitev usklajene uporabe 
veljavne terminologije na ravni EU v 
celotni Uniji bi morale države članice 
določiti obveznost za ponudnike plačilnih 
storitev, da pri komunikaciji s potrošniki 
uporabljajo veljavno terminologijo na 
ravni EU in ostalo nacionalno 
standardizirano terminologijo, določeno v 
začasnem seznamu, vključno z 
dokumentom z informacijami o provizijah 
in obračunom provizij. Razen pri
dokumentu z informacijami o provizijah in 
obračunu provizij lahko ponudniki 
plačilnih storitev za opis storitev 
uporabljajo blagovne znamke.

(17) Za zagotovitev usklajene uporabe 
veljavne terminologije na ravni EU v 
celotni Uniji bi morale države članice 
določiti obveznost za ponudnike plačilnih 
storitev, da pri komunikaciji s potrošniki 
uporabljajo nacionalno standardizirano 
terminologijo, določeno v začasnem 
seznamu, vključno z dokumentom z 
informacijami o provizijah in obračunom 
provizij. Pri dokumentu z informacijami o 
provizijah in obračunu provizij lahko 
ponudniki plačilnih storitev za opis storitev
dodatno uporabljajo tudi blagovne 
znamke.

Or. de
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Predlog spremembe 161
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Za zagotovitev usklajene uporabe 
veljavne terminologije na ravni EU v 
celotni Uniji bi morale države članice 
določiti obveznost za ponudnike plačilnih 
storitev, da pri komunikaciji s potrošniki 
uporabljajo veljavno terminologijo na ravni 
EU in ostalo nacionalno standardizirano 
terminologijo, določeno v začasnem 
seznamu, vključno z dokumentom z 
informacijami o provizijah in obračunom 
provizij. Razen pri dokumentu z 
informacijami o provizijah in obračunu 
provizij lahko ponudniki plačilnih storitev 
za opis storitev uporabljajo blagovne
znamke.

(17) Za zagotovitev usklajene uporabe 
veljavne terminologije na ravni EU v 
celotni Uniji bi morale države članice 
določiti obveznost za ponudnike plačilnih 
storitev, da pri komunikaciji s potrošniki 
uporabljajo veljavno terminologijo na ravni 
EU in ostalo nacionalno standardizirano 
terminologijo, določeno v začasnem 
seznamu, vključno z dokumentom z 
informacijami o provizijah, obračunom 
provizij in pogodbenimi informacijami.
Ponudniki plačilnih storitev lahko v 
poslovnih informacijah za opis storitev 
uporabljajo blagovne znamke, če so 
ustrezni izrazi, standardizirani na ravni 
EU in nacionalni ravni, kjer je ustrezno, 
jasno opredeljeni.

Or. en

Predlog spremembe 162
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Primerjalna spletna mesta so 
učinkovita sredstva, s katerimi lahko 
potrošniki ocenijo koristi različnih 
ponudb plačilnih računov na enem mestu. 
Zagotovijo lahko pravo ravnovesje med 
potrebo po jasnosti in jedrnatosti 
informacij ter njihovo popolnostjo in 
celovitostjo, saj omogočajo, da uporabniki 

črtano
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pridobijo natančnejše informacije, kadar 
jih potrebujejo. Prav tako lahko 
zmanjšajo stroške iskanja, saj 
potrošnikom informacij ne bo treba zbirati 
ločeno pri ponudnikih plačilnih storitev.

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe te direktive se ne sme razširiti na primerjalna spletna mesta, ki zajemajo 
veliko več kot le plačilne račune.

Predlog spremembe 163
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Zaradi pridobivanja nepristranskih 
informacij o bančnih provizijah bi bilo 
treba potrošnikom omogočiti dostop do 
primerjalnih spletnih mest, ki so 
operativno neodvisna od ponudnikov 
plačilnih storitev. Zato bi morale države 
članice zagotoviti, da je na njihovem 
ozemlju potrošnikom na voljo vsaj eno 
takšno spletno mesto. Takšna primerjalna 
spletna mesta bi lahko upravljali pristojni 
organi, drugi javni organi in/ali 
akreditirani zasebni upravljavci. Države 
članice bi morale vzpostaviti prostovoljno 
akreditacijsko shemo in tako zasebnim 
upravljavcem primerjalnih spletnih mest 
omogočiti, da zaprosijo za akreditacijo v 
skladu z določenimi merili kakovosti. 
Uvesti bi bilo treba primerjalno spletno 
mesto, ki bi ga upravljal pristojni organ 
ali drugi javni organ, kadar zasebno 
upravljano spletno mesto ne bi bilo 
akreditirano. Takšna spletna mesta bi 
morala prav tako izpolnjevati merila 
kakovosti.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe te direktive se ne sme razširiti na primerjalna spletna mesta, ki zajemajo 
veliko več kot le plačilne račune.

Predlog spremembe 164
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Zaradi pridobivanja nepristranskih 
informacij o bančnih provizijah bi bilo 
treba potrošnikom omogočiti dostop do 
primerjalnih spletnih mest, ki so operativno 
neodvisna od ponudnikov plačilnih 
storitev. Zato bi morale države članice 
zagotoviti, da je na njihovem ozemlju 
potrošnikom na voljo vsaj eno takšno 
spletno mesto. Takšna primerjalna spletna 
mesta bi lahko upravljali pristojni organi, 
drugi javni organi in/ali akreditirani 
zasebni upravljavci. Države članice bi 
morale vzpostaviti prostovoljno 
akreditacijsko shemo in tako zasebnim 
upravljavcem primerjalnih spletnih mest 
omogočiti, da zaprosijo za akreditacijo v 
skladu z določenimi merili kakovosti.
Uvesti bi bilo treba primerjalno spletno 
mesto, ki bi ga upravljal pristojni organ ali 
drugi javni organ, kadar zasebno 
upravljano spletno mesto ne bi bilo 
akreditirano. Takšna spletna mesta bi 
morala prav tako izpolnjevati merila 
kakovosti.

(19) Zaradi pridobivanja nepristranskih 
informacij o zaračunanih provizijah in 
obrestnih merah, ki se uporabljajo za 
plačilne račune, bi bilo treba potrošnikom 
omogočiti brezplačen dostop do 
primerjalnih spletnih mest, ki so finančno 
in operativno neodvisna od ponudnikov 
plačilnih storitev. Zato bi morale države 
članice zagotoviti, da je na njihovem 
ozemlju potrošnikom na voljo vsaj eno 
takšno spletno mesto. Takšna primerjalna 
spletna mesta bi lahko upravljali pristojni 
organi, drugi javni organi in/ali akreditirani 
zasebni upravljavci. Države članice bi 
morale vzpostaviti prostovoljno 
akreditacijsko shemo in tako zasebnim 
upravljavcem primerjalnih spletnih mest 
omogočiti, da zaprosijo za akreditacijo v 
skladu z določenimi merili kakovosti.
Uvesti bi bilo treba primerjalno spletno 
mesto, ki bi ga upravljal pristojni organ ali 
drugi javni organ, kadar zasebno 
upravljano spletno mesto ne bi bilo 
akreditirano. Takšna spletna mesta bi 
morala prav tako izpolnjevati merila 
kakovosti. Da bi potrošnikom olajšali 
dostop do primerjalnih spletnih mest tudi 
v drugih državah članicah, bi bilo treba 
vzpostaviti spletni portal Unije, ki bi 
vseboval povezave na vsa spletna mesta na 
nacionalni ravni.
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Predlog spremembe 165
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Zaradi pridobivanja nepristranskih 
informacij o bančnih provizijah bi bilo 
treba potrošnikom omogočiti dostop do 
primerjalnih spletnih mest, ki so operativno 
neodvisna od ponudnikov plačilnih 
storitev. Zato bi morale države članice 
zagotoviti, da je na njihovem ozemlju 
potrošnikom na voljo vsaj eno takšno 
spletno mesto. Takšna primerjalna spletna 
mesta bi lahko upravljali pristojni organi, 
drugi javni organi in/ali akreditirani 
zasebni upravljavci. Države članice bi 
morale vzpostaviti prostovoljno 
akreditacijsko shemo in tako zasebnim 
upravljavcem primerjalnih spletnih mest 
omogočiti, da zaprosijo za akreditacijo v 
skladu z določenimi merili kakovosti.
Uvesti bi bilo treba primerjalno spletno 
mesto, ki bi ga upravljal pristojni organ ali 
drugi javni organ, kadar zasebno 
upravljano spletno mesto ne bi bilo 
akreditirano. Takšna spletna mesta bi 
morala prav tako izpolnjevati merila 
kakovosti.

(19) Zaradi pridobivanja nepristranskih 
informacij o bančnih provizijah bi bilo 
treba potrošnikom omogočiti dostop do 
primerjalnih spletnih mest, ki so operativno 
neodvisna od ponudnikov plačilnih 
storitev. Zato bi morale države članice 
zagotoviti, da je na njihovem ozemlju 
potrošnikom na voljo vsaj eno takšno 
spletno mesto. Takšna primerjalna spletna 
mesta bi lahko upravljali pristojni organi, 
drugi javni organi in/ali akreditirani 
zasebni upravljavci. Države članice bi 
morale vzpostaviti prostovoljno 
akreditacijsko shemo in tako zasebnim 
upravljavcem primerjalnih spletnih mest 
omogočiti, da zaprosijo za akreditacijo v 
skladu z določenimi merili kakovosti.
Uvesti bi bilo treba primerjalno spletno 
mesto, ki bi ga upravljal pristojni organ ali 
drugi javni organ, kadar zasebno 
upravljano spletno mesto ne bi bilo 
akreditirano. Takšna spletna mesta bi 
morala prav tako izpolnjevati merila 
kakovosti. Za zagotovitev pregleda nad 
provizijami, ki jih zaračunavajo 
ponudniki plačilnih storitev v Evropski 
uniji, bi morala Evropska komisija 
vzpostaviti posodobljen, neodvisen, točen, 
zanesljiv in potrošnikom prijazen portal, 
ki vsebuje vse povezave na akreditirana 
primerjalna spletna mesta v ustreznih 
državah članicah. 

Or. en
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Predlog spremembe 166
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Sedanja praksa je, da ponudniki 
plačilnih storitev ponujajo plačilni račun v 
paketu z drugimi finančnimi produkti ali 
storitvami. S to prakso lahko ponudniki 
plačilnih storitev razširijo svojo ponudbo in 
med seboj konkurirajo, pozitivna pa je 
lahko tudi za potrošnike. Vendar je bilo na 
podlagi študije Komisije o vezavah v 
finančnem sektorju, ki je bila izvedena 
leta 2009, ter ustreznih posvetovanj in 
pritožb potrošnikov ugotovljeno, da lahko 
ponudniki plačilnih storitev ponujajo 
bančne račune v paketu s produkti, ki jih 
potrošniki ne zahtevajo in ki niso bistveni 
za plačilne račune, na primer skupaj s 
stanovanjskim zavarovanjem. Poleg tega je 
bilo ugotovljeno, da lahko takšne prakse 
zmanjšujejo preglednost in primerljivost 
cen, omejujejo izbiro potrošnikov pri 
nakupu ter negativno vplivajo na njihovo 
mobilnost. Zato bi morale države članice 
zagotoviti, da ponudniki plačilnih storitev, 
ki ponujajo plačilne račune v paketu, 
potrošnikom ločeno zagotovijo informacije 
o veljavnih provizijah za plačilni račun in 
vse druge finančne storitve, vključene v 
paket. Te obveznosti ne bi smele veljati za 
storitve, ki so naravno povezane z uporabo 
plačilnega računa, kot so dvigi gotovine, 
elektronske transakcije ali plačilne 
kartice. Zato bi morale biti te storitve 
izključene iz te določbe.

(20) Sedanja praksa je, da ponudniki 
plačilnih storitev ponujajo plačilni račun v 
paketu z drugimi finančnimi produkti ali 
storitvami. S to prakso lahko ponudniki 
plačilnih storitev razširijo svojo ponudbo in 
med seboj konkurirajo, pozitivna pa je 
lahko tudi za potrošnike. Vendar je bilo na 
podlagi študije Komisije o vezavah v 
finančnem sektorju, ki je bila izvedena 
leta 2009, ter ustreznih posvetovanj in 
pritožb potrošnikov ugotovljeno, da lahko 
ponudniki plačilnih storitev ponujajo 
bančne račune v paketu s produkti, ki jih 
potrošniki ne zahtevajo in ki niso bistveni 
za plačilne račune, na primer skupaj s 
stanovanjskim zavarovanjem. Poleg tega je 
bilo ugotovljeno, da lahko takšne prakse 
zmanjšujejo preglednost in primerljivost 
cen, omejujejo izbiro potrošnikov pri 
nakupu ter negativno vplivajo na njihovo 
mobilnost. Zato bi morale države članice 
zagotoviti, da ponudniki plačilnih storitev, 
ki ponujajo plačilne račune v paketu z 
drugimi finančnimi storitvami, 
potrošnikom ločeno zagotovijo informacije 
o veljavnih provizijah za plačilni račun in 
vse druge finančne storitve, vključene v 
paket, kadar lahko potrošniki kupijo 
plačilni račun in paketne storitve ločeno.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da obstaja razlika med računi, ki zagotavljajo določen nabor storitev, in 
računi v paketu z drugimi finančnimi storitvami, kot je zavarovanje. V slednjem primeru 
storitev ni mogoče ločiti. V tem primeru je treba uvesti zahtevo, na podlagi katere mora 
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ponudnik plačilnih storitev opozoriti potrošnika na stroške, povezane z odprtjem plačilnega 
računa v paketu, in preveriti, ali je potrošnik upravičen do produkta v paketu.

Predlog spremembe 167
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Sedanja praksa je, da ponudniki 
plačilnih storitev ponujajo plačilni račun v 
paketu z drugimi finančnimi produkti ali 
storitvami. S to prakso lahko ponudniki 
plačilnih storitev razširijo svojo ponudbo in 
med seboj konkurirajo, pozitivna pa je 
lahko tudi za potrošnike. Vendar je bilo na 
podlagi študije Komisije o vezavah v 
finančnem sektorju, ki je bila izvedena 
leta 2009, ter ustreznih posvetovanj in 
pritožb potrošnikov ugotovljeno, da lahko 
ponudniki plačilnih storitev ponujajo 
bančne račune v paketu s produkti, ki jih 
potrošniki ne zahtevajo in ki niso bistveni 
za plačilne račune, na primer skupaj s 
stanovanjskim zavarovanjem. Poleg tega je 
bilo ugotovljeno, da lahko takšne prakse 
zmanjšujejo preglednost in primerljivost 
cen, omejujejo izbiro potrošnikov pri 
nakupu ter negativno vplivajo na njihovo 
mobilnost. Zato bi morale države članice 
zagotoviti, da ponudniki plačilnih storitev, 
ki ponujajo plačilne račune v paketu, 
potrošnikom ločeno zagotovijo informacije 
o veljavnih provizijah za plačilni račun in 
vse druge finančne storitve, vključene v 
paket. Te obveznosti ne bi smele veljati za 
storitve, ki so naravno povezane z uporabo 
plačilnega računa, kot so dvigi gotovine, 
elektronske transakcije ali plačilne 
kartice. Zato bi morale biti te storitve 
izključene iz te določbe.

(20) Sedanja praksa je, da ponudniki 
plačilnih storitev ponujajo plačilni račun v 
paketu z drugimi finančnimi produkti ali 
storitvami. S to prakso lahko ponudniki 
plačilnih storitev razširijo svojo ponudbo in 
med seboj konkurirajo, pozitivna pa je 
lahko tudi za potrošnike. Vendar je bilo na 
podlagi študije Komisije o vezavah v 
finančnem sektorju, ki je bila izvedena 
leta 2009, ter ustreznih posvetovanj in 
pritožb potrošnikov ugotovljeno, da lahko 
ponudniki plačilnih storitev ponujajo 
bančne račune v paketu s produkti, ki jih 
potrošniki ne zahtevajo in ki niso bistveni 
za plačilne račune, na primer skupaj s 
stanovanjskim zavarovanjem. Poleg tega je 
bilo ugotovljeno, da lahko takšne prakse 
zmanjšujejo preglednost in primerljivost 
cen, omejujejo izbiro potrošnikov pri 
nakupu ter negativno vplivajo na njihovo 
mobilnost. Zato bi morale države članice 
zagotoviti, da ponudniki plačilnih storitev, 
ki ponujajo plačilne račune v paketu, 
potrošnikom ločeno zagotovijo informacije 
o veljavnih provizijah za plačilni račun in 
vse druge finančne storitve, vključene v 
paket.

Or. en
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Predlog spremembe 168
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Sedanja praksa je, da ponudniki 
plačilnih storitev ponujajo plačilni račun v 
paketu z drugimi finančnimi produkti ali 
storitvami. S to prakso lahko ponudniki 
plačilnih storitev razširijo svojo ponudbo in 
med seboj konkurirajo, pozitivna pa je 
lahko tudi za potrošnike. Vendar je bilo na 
podlagi študije Komisije o vezavah v 
finančnem sektorju, ki je bila izvedena 
leta 2009, ter ustreznih posvetovanj in 
pritožb potrošnikov ugotovljeno, da lahko 
ponudniki plačilnih storitev ponujajo 
bančne račune v paketu s produkti, ki jih 
potrošniki ne zahtevajo in ki niso bistveni 
za plačilne račune, na primer skupaj s 
stanovanjskim zavarovanjem. Poleg tega je 
bilo ugotovljeno, da lahko takšne prakse 
zmanjšujejo preglednost in primerljivost 
cen, omejujejo izbiro potrošnikov pri 
nakupu ter negativno vplivajo na njihovo 
mobilnost. Zato bi morale države članice 
zagotoviti, da ponudniki plačilnih storitev, 
ki ponujajo plačilne račune v paketu, 
potrošnikom ločeno zagotovijo informacije 
o veljavnih provizijah za plačilni račun in 
vse druge finančne storitve, vključene v 
paket. Te obveznosti ne bi smele veljati za 
storitve, ki so naravno povezane z uporabo 
plačilnega računa, kot so dvigi gotovine, 
elektronske transakcije ali plačilne kartice.
Zato bi morale biti te storitve izključene iz 
te določbe.

(20) Sedanja praksa je, da ponudniki 
plačilnih storitev ponujajo plačilni račun v 
paketu z drugimi finančnimi produkti ali 
storitvami. S to prakso lahko ponudniki 
plačilnih storitev razširijo svojo ponudbo in 
med seboj konkurirajo, pozitivna pa je 
lahko tudi za potrošnike. Vendar je bilo na 
podlagi študije Komisije o vezavah v 
finančnem sektorju, ki je bila izvedena 
leta 2009, ter ustreznih posvetovanj in 
pritožb potrošnikov ugotovljeno, da lahko 
ponudniki plačilnih storitev ponujajo 
bančne račune v paketu s produkti, ki jih 
potrošniki ne zahtevajo in ki niso bistveni 
za plačilne račune, na primer skupaj s 
stanovanjskim zavarovanjem. Poleg tega je 
bilo ugotovljeno, da lahko takšne prakse 
zmanjšujejo preglednost in primerljivost 
cen, omejujejo izbiro potrošnikov pri 
nakupu ter negativno vplivajo na njihovo 
mobilnost. Zato bi morale države članice 
zagotoviti, da ponudniki plačilnih storitev, 
ki ponujajo plačilne račune v paketu, 
potrošnikom ločeno zagotovijo informacije 
o tem, ali je mogoče ločeno kupiti 
sestavne dele paketa, in jim v tem primeru 
predložijo informacije o stroških in 
pristojbinah za vsako finančno storitev, 
vključeno v paket. Te obveznosti ne bi 
smele veljati za storitve, ki so naravno 
povezane z uporabo plačilnega računa, kot 
so dvigi gotovine, elektronske transakcije 
ali plačilne kartice. Zato bi morale biti te 
storitve izključene iz te določbe.

Or. en
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Predlog spremembe 169
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Sedanja praksa je, da ponudniki 
plačilnih storitev ponujajo plačilni račun v 
paketu z drugimi finančnimi produkti ali 
storitvami. S to prakso lahko ponudniki 
plačilnih storitev razširijo svojo ponudbo in 
med seboj konkurirajo, pozitivna pa je 
lahko tudi za potrošnike. Vendar je bilo na 
podlagi študije Komisije o vezavah v 
finančnem sektorju, ki je bila izvedena 
leta 2009, ter ustreznih posvetovanj in 
pritožb potrošnikov ugotovljeno, da lahko 
ponudniki plačilnih storitev ponujajo 
bančne račune v paketu s produkti, ki jih 
potrošniki ne zahtevajo in ki niso bistveni 
za plačilne račune, na primer skupaj s 
stanovanjskim zavarovanjem. Poleg tega je 
bilo ugotovljeno, da lahko takšne prakse 
zmanjšujejo preglednost in primerljivost 
cen, omejujejo izbiro potrošnikov pri 
nakupu ter negativno vplivajo na njihovo 
mobilnost. Zato bi morale države članice 
zagotoviti, da ponudniki plačilnih storitev, 
ki ponujajo plačilne račune v paketu, 
potrošnikom ločeno zagotovijo informacije 
o veljavnih provizijah za plačilni račun in 
vse druge finančne storitve, vključene v 
paket. Te obveznosti ne bi smele veljati za 
storitve, ki so naravno povezane z uporabo 
plačilnega računa, kot so dvigi gotovine, 
elektronske transakcije ali plačilne kartice.
Zato bi morale biti te storitve izključene iz 
te določbe.

(20) Sedanja praksa je, da ponudniki 
plačilnih storitev ponujajo plačilni račun v 
paketu z drugimi finančnimi produkti ali 
storitvami. S to prakso lahko ponudniki 
plačilnih storitev razširijo svojo ponudbo in 
med seboj konkurirajo, pozitivna pa je 
lahko tudi za potrošnike. Vendar je bilo na 
podlagi študije Komisije o vezavah v 
finančnem sektorju, ki je bila izvedena 
leta 2009, ter ustreznih posvetovanj in 
pritožb potrošnikov ugotovljeno, da lahko 
ponudniki plačilnih storitev ponujajo 
bančne račune v paketu s produkti, ki jih 
potrošniki ne zahtevajo in ki niso bistveni 
za plačilne račune, na primer skupaj s 
stanovanjskim zavarovanjem. Poleg tega je 
bilo ugotovljeno, da lahko takšne prakse 
zmanjšujejo preglednost in primerljivost 
cen, omejujejo izbiro potrošnikov pri 
nakupu ter negativno vplivajo na njihovo 
mobilnost. Zato bi morale države članice 
zagotoviti, da ponudniki plačilnih storitev, 
ki ponujajo plačilne račune v paketu, 
potrošnikom ločeno zagotovijo informacije 
o veljavnih provizijah za plačilni račun in 
vse druge finančne storitve, vključene v 
paket. Te obveznosti ne bi smele veljati za 
storitve, ki so naravno povezane z uporabo 
plačilnega računa, kot so dvigi gotovine, 
elektronske transakcije ali plačilne kartice.
Zato bi morale biti te storitve in statutarna 
pridobitev članstva v zadrugi izključene iz 
te posebne določbe.

Or. de

Predlog spremembe 170
Syed Kamall
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Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Potrošniki zamenjajo račun le, če 
postopek ne povzroči pretiranega 
upravnega in finančnega bremena.
Postopek prenosa plačilnega računa k 
drugemu ponudniku plačilnih storitev bi 
moral biti jasen in hiter. Morebitne 
provizije, ki bi jih ponudniki plačilnih 
storitev zaračunali v zvezi s storitvijo 
zamenjave računov, bi morale biti v skladu 
z dejanskimi stroški, ki jih imajo ponudniki 
plačilnih storitev. Da se zagotovi pozitiven 
učinek na konkurenco, bi bilo treba 
olajšati tudi čezmejne zamenjave računov. 
Ker je lahko čezmejna zamenjava računov 
bolj zapletena kot zamenjava računov na 
nacionalni ravni in morajo ponudniki 
plačilnih storitev morda prilagoditi in 
izboljšati svoje notranje postopke, bi bilo 
treba predvideti daljše roke za čezmejno 
zamenjavo računov. Potrebo po ohranitvi 
različnih rokov bi bilo treba oceniti v 
okviru ponovnega pregleda predlagane 
direktive.

(21) Potrošniki zamenjajo račun le, če 
postopek ne povzroči pretiranega 
upravnega in finančnega bremena.
Postopek prenosa plačilnega računa k 
drugemu ponudniku plačilnih storitev bi 
moral biti jasen in hiter. Morebitne 
provizije, ki bi jih ponudniki plačilnih 
storitev zaračunali v zvezi s storitvijo 
zamenjave računov, bi morale biti v skladu 
z dejanskimi stroški, ki jih imajo ponudniki 
plačilnih storitev. Poleg tega bo 
zagotavljanje takih storitev zahtevno, saj 
se tehnični standardi, poslovna pravila in 
pravne zahteve razlikujejo med plačilnimi 
shemami držav članic EU. Prav tako bodo 
te storitve z Uredbo št. 260/2012, ki bo 
začela veljati 1. februarja 2014, postale 
zastarele za potrošnike, ki se gibljejo 
znotraj euroobmočja. Med potrošniki, ki 
se gibljejo med državo v euroobmočju, in 
državo, ki ni članica euroobmočja, je 
večbančništvo zelo splošno razširjena 
praksa. Potrošnikom omogoča, da odprejo 
nov račun, starega pa obdržijo ali zaprejo, 
če so poravnali vse obveznosti do lokalnih 
ponudnikov.

Or. en

Obrazložitev

Taka zahteva bi prinesla velike stroške in tveganja ter malo očitnih koristi glede na nizko 
raven povpraševanja po taki čezmejni storitvi. Čezmejne transakcije bo olajšalo tudi izvajanje 
Uredbe št. 260/2012.

Predlog spremembe 171
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Uvodna izjava 21
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Potrošniki zamenjajo račun le, če
postopek ne povzroči pretiranega 
upravnega in finančnega bremena.
Postopek prenosa plačilnega računa k 
drugemu ponudniku plačilnih storitev bi 
moral biti jasen in hiter. Morebitne 
provizije, ki bi jih ponudniki plačilnih 
storitev zaračunali v zvezi s storitvijo 
zamenjave računov, bi morale biti v skladu 
z dejanskimi stroški, ki jih imajo ponudniki 
plačilnih storitev. Da se zagotovi pozitiven 
učinek na konkurenco, bi bilo treba 
olajšati tudi čezmejne zamenjave računov. 
Ker je lahko čezmejna zamenjava računov 
bolj zapletena kot zamenjava računov na 
nacionalni ravni in morajo ponudniki 
plačilnih storitev morda prilagoditi in 
izboljšati svoje notranje postopke, bi bilo 
treba predvideti daljše roke za čezmejno 
zamenjavo računov. Potrebo po ohranitvi 
različnih rokov bi bilo treba oceniti v 
okviru ponovnega pregleda predlagane 
direktive.

(21) Potrošniki zamenjajo račun le, če 
postopek ne povzroči pretiranega 
upravnega in finančnega bremena.
Postopek prenosa plačilnega računa k 
drugemu ponudniku plačilnih storitev bi 
moral biti jasen in hiter. Morebitne 
provizije, ki bi jih ponudniki plačilnih 
storitev zaračunali v zvezi s storitvijo 
zamenjave računov, bi morale biti v skladu 
z dejanskimi stroški, ki jih imajo ponudniki 
plačilnih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 172
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Potrošniki zamenjajo račun le, če 
postopek ne povzroči pretiranega 
upravnega in finančnega bremena.
Postopek prenosa plačilnega računa k 
drugemu ponudniku plačilnih storitev bi 
moral biti jasen in hiter. Morebitne 
provizije, ki bi jih ponudniki plačilnih 
storitev zaračunali v zvezi s storitvijo 
zamenjave računov, bi morale biti v 

(21) Potrošniki zamenjajo račun le, če 
postopek ne povzroči pretiranega 
upravnega in finančnega bremena.
Postopek prenosa plačilnega računa k 
drugemu ponudniku plačilnih storitev bi 
moral biti jasen, hiter in cenovno ugoden.
Da se zagotovi pozitiven učinek na 
konkurenco, bi bilo treba olajšati tudi 
čezmejne zamenjave računov. Ker je lahko 
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skladu z dejanskimi stroški, ki jih imajo 
ponudniki plačilnih storitev. Da se 
zagotovi pozitiven učinek na konkurenco, 
bi bilo treba olajšati tudi čezmejne 
zamenjave računov. Ker je lahko čezmejna 
zamenjava računov bolj zapletena kot 
zamenjava računov na nacionalni ravni in 
morajo ponudniki plačilnih storitev morda 
prilagoditi in izboljšati svoje notranje 
postopke, bi bilo treba predvideti daljše 
roke za čezmejno zamenjavo računov.
Potrebo po ohranitvi različnih rokov bi bilo 
treba oceniti v okviru ponovnega pregleda 
predlagane direktive.

čezmejna zamenjava računov bolj 
zapletena kot zamenjava računov na 
nacionalni ravni in morajo ponudniki 
plačilnih storitev morda prilagoditi in 
izboljšati svoje notranje postopke, bi bilo 
treba predvideti daljše roke za čezmejno 
zamenjavo računov. Potrebo po ohranitvi 
različnih rokov bi bilo treba oceniti v 
okviru ponovnega pregleda predlagane 
direktive.

Or. en

Predlog spremembe 173
Philippe De Backer

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Potrošniki zamenjajo račun le, če 
postopek ne povzroči pretiranega 
upravnega in finančnega bremena.
Postopek prenosa plačilnega računa k 
drugemu ponudniku plačilnih storitev bi 
moral biti jasen in hiter. Morebitne 
provizije, ki bi jih ponudniki plačilnih 
storitev zaračunali v zvezi s storitvijo 
zamenjave računov, bi morale biti v skladu 
z dejanskimi stroški, ki jih imajo ponudniki 
plačilnih storitev. Da se zagotovi pozitiven 
učinek na konkurenco, bi bilo treba olajšati 
tudi čezmejne zamenjave računov. Ker je 
lahko čezmejna zamenjava računov bolj 
zapletena kot zamenjava računov na 
nacionalni ravni in morajo ponudniki 
plačilnih storitev morda prilagoditi in 
izboljšati svoje notranje postopke, bi bilo 
treba predvideti daljše roke za čezmejno 
zamenjavo računov. Potrebo po ohranitvi 
različnih rokov bi bilo treba oceniti v 

(21) Potrošniki zamenjajo račun le, če
možne koristi ne odtehtajo zaznanih 
tveganj in če postopek ne povzroči 
pretiranega upravnega in finančnega 
bremena. Postopek prenosa plačilnega 
računa k drugemu ponudniku plačilnih 
storitev bi moral biti jasen in hiter.
Morebitne provizije, ki bi jih ponudniki 
plačilnih storitev zaračunali v zvezi s 
storitvijo zamenjave računov, bi morale 
biti v skladu z dejanskimi stroški, ki jih 
imajo ponudniki plačilnih storitev. Da se 
zagotovi pozitiven učinek na konkurenco, 
bi bilo treba olajšati tudi čezmejne 
zamenjave računov. Ker je lahko čezmejna 
zamenjava računov bolj zapletena kot 
zamenjava računov na nacionalni ravni in 
morajo ponudniki plačilnih storitev morda 
prilagoditi in izboljšati svoje notranje 
postopke, bi bilo treba predvideti daljše 
roke za čezmejno zamenjavo računov.
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okviru ponovnega pregleda predlagane 
direktive.

Potrebo po ohranitvi različnih rokov bi bilo 
treba oceniti v okviru ponovnega pregleda 
predlagane direktive.

Or. en

Predlog spremembe 174
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Postopek zamenjave računov bi moral 
biti za potrošnika čim bolj enostaven. V 
skladu s tem bi morale države članice 
zagotoviti, da je sprejemni ponudnik 
plačilnih storitev odgovoren za začetek in 
upravljanje postopka v imenu potrošnika.

(22) Postopek zamenjave računov bi moral 
biti za potrošnika čim bolj enostaven. V 
skladu s tem bi morale države članice 
zagotoviti, da je sprejemni ponudnik 
plačilnih storitev odgovoren za začetek in 
upravljanje postopka v imenu potrošnika.
Zahteve te direktive v zvezi z 
zagotavljanjem storitve zamenjave 
računov se lahko izpolnjujejo v okviru 
zakonodaje, samoregulacije ali 
prostovoljnega sporazuma.

Or. en

Obrazložitev

Države članice so oblikovale vrsto pobud, ki so še v razvoju ali se že izvajajo. Zato mora ta 
direktiva pomeniti minimalno uskladitev.

Predlog spremembe 175
Philippe De Backer

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Postopek zamenjave računov bi moral 
biti za potrošnika čim bolj enostaven. V 
skladu s tem bi morale države članice 

(22) Postopek zamenjave računov bi moral 
biti za potrošnika čim bolj enostaven. V 
skladu s tem bi morale države članice 
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zagotoviti, da je sprejemni ponudnik 
plačilnih storitev odgovoren za začetek in 
upravljanje postopka v imenu potrošnika.

zagotoviti, da je sprejemni ponudnik 
plačilnih storitev odgovoren za začetek in 
upravljanje postopka v imenu potrošnika.
Zahteve te direktive v zvezi z 
zagotavljanjem storitve zamenjave 
računov se lahko izpolnjujejo v okviru 
zakonodaje, samoregulacije ali 
prostovoljnega sporazuma.

Or. en

Predlog spremembe 176
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) V zvezi z menjavo med domačimi 
ponudniki plačilnih storitev bi bilo treba 
državam članicam omogočiti, da ohranijo 
ali določijo pravila, ki nekoliko odstopajo 
od pravil, določenih v tej direktivi, če je 
njihov učinek nedvomno v interesu 
potrošnika.

Or. en

Predlog spremembe 177
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Za uspešno zamenjavo računov je 
potrebno sodelovanje prenosnega 
ponudnika plačilnih storitev. Prenosni 
ponudnik plačilnih storitev bi moral 
sprejemnemu ponudniku plačilnih storitev 
zagotoviti vse informacije, ki se mu zdijo 
pomembne za obnovitev periodičnih plačil 

(24) Za uspešno zamenjavo računov je 
potrebno sodelovanje prenosnega 
ponudnika plačilnih storitev. Prenosni 
ponudnik plačilnih storitev bi moral 
sprejemnemu ponudniku plačilnih storitev
– v skladu z veljavnimi zahtevami glede 
varstva podatkov – zagotoviti vse 
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na novem plačilnem računu s strani 
prenosnega ponudnika plačilnih storitev.
Vendar take informacije ne bi smele 
presegati obsega informacij, ki je potreben 
za izvedbo zamenjave računov, sprejemni 
ponudnik plačilnih storitev pa ne bi smel 
zahtevati nepotrebnih informacij.

informacije, ki se mu zdijo pomembne za 
obnovitev periodičnih plačil na novem 
plačilnem računu s strani prenosnega 
ponudnika plačilnih storitev. Vendar take 
informacije ne bi smele presegati obsega 
informacij, ki je potreben za izvedbo 
zamenjave računov, sprejemni ponudnik 
plačilnih storitev pa ne bi smel zahtevati 
nepotrebnih informacij.

Or. de

Predlog spremembe 178
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Potrošnikom, ki zakonito prebivajo v 
Uniji in nimajo plačilnega računa v kateri 
od držav članic, bi moralo biti omogočeno, 
da v navedeni državi članici odprejo in 
uporabljajo osnovni plačilni račun. Da se 
zagotovi kar najširši dostop do takih 
računov, bi morali imeti potrošniki dostop 
do njih ne glede na finančne okoliščine, 
kot je brezposelnost ali osebni stečaj, in ne 
glede na njihovo prebivališče. Poleg tega 
bi bilo treba pravico dostopa do 
osnovnega plačilnega računa v kateri koli 
državi članici odobriti v skladu z 
zahtevami iz Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 
26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe 
finančnega sistema za pranje denarja in 
financiranje terorizma, zlasti kar zadeva 
dolžnost skrbnosti pri ugotavljanju 
identitete strank.

(27) Potrošnikom, ki zakonito prebivajo v 
Uniji in nimajo plačilnega računa v kateri 
od držav članic, bi moralo biti omogočeno, 
da v navedeni državi članici odprejo in 
uporabljajo osnovni plačilni račun. Države 
članice bi morale zagotoviti, da 
uveljavljanje te pravice ni preveč 
zapleteno ali obremenjujoče za 
potrošnika.

Or. en
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Predlog spremembe 179
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Potrošnikom, ki zakonito prebivajo v 
Uniji in nimajo plačilnega računa v kateri 
od držav članic, bi moralo biti omogočeno, 
da v navedeni državi članici odprejo in 
uporabljajo osnovni plačilni račun. Da se 
zagotovi kar najširši dostop do takih 
računov, bi morali imeti potrošniki dostop 
do njih ne glede na finančne okoliščine, kot 
je brezposelnost ali osebni stečaj, in ne 
glede na njihovo prebivališče. Poleg tega 
bi bilo treba pravico dostopa do osnovnega 
plačilnega računa v kateri koli državi 
članici odobriti v skladu z zahtevami iz 
Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o 
preprečevanju uporabe finančnega sistema 
za pranje denarja in financiranje terorizma, 
zlasti kar zadeva dolžnost skrbnosti pri 
ugotavljanju identitete strank.

(27) Potrošnikom, ki zakonito prebivajo v 
Uniji in nimajo plačilnega računa v kateri 
od držav članic, bi moralo biti omogočeno, 
da v navedeni državi članici odprejo in 
uporabljajo osnovni plačilni račun. Da se 
zagotovi kar najširši dostop do takih 
računov, bi morali imeti potrošniki dostop 
do njih ne glede na finančne okoliščine in 
prebivališče. V današnjem času je za 
učinkovito in popolno vključitev v 
finančno in socialno skupnost nujen 
dostop do bančnega računa. Potrošniki 
brez bančnega računa so prisiljeni v 
uporabo gotovine, kar omejuje njihovo 
izbiro načina plačila in jih izključuje iz 
elektronskih transakcij, poleg tega pa je 
tudi dražje. Poleg tega bi bilo treba pravico 
dostopa do osnovnega plačilnega računa v 
kateri koli državi članici odobriti v skladu z 
zahtevami iz Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 
26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe 
finančnega sistema za pranje denarja in 
financiranje terorizma, zlasti kar zadeva 
dolžnost skrbnosti v zvezi s strankami.

Or. en

Predlog spremembe 180
Jürgen Klute

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Potrošnikom, ki zakonito prebivajo v 
Uniji in nimajo plačilnega računa v kateri 

(27) Potrošnikom, ki zakonito prebivajo v 
Uniji in ne uporabljajo plačilnega računa 
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od držav članic, bi moralo biti omogočeno, 
da v navedeni državi članici odprejo in 
uporabljajo osnovni plačilni račun. Da se 
zagotovi kar najširši dostop do takih 
računov, bi morali imeti potrošniki dostop 
do njih ne glede na finančne okoliščine, kot 
je brezposelnost ali osebni stečaj, in ne 
glede na njihovo prebivališče. Poleg tega 
bi bilo treba pravico dostopa do 
osnovnega plačilnega računa v kateri koli 
državi članici odobriti v skladu z 
zahtevami iz Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 
26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe 
finančnega sistema za pranje denarja in 
financiranje terorizma, zlasti kar zadeva 
dolžnost skrbnosti pri ugotavljanju 
identitete strank.

v kateri od držav članic, bi moralo biti 
omogočeno, da v navedeni državi članici 
odprejo in uporabljajo osnovni plačilni 
račun. Vse določbe te direktive v zvezi s 
preglednostjo in primerljivostjo provizij 
ter zamenjavo veljajo tudi za osnovne 
plačilne račune. Države članice bi morale 
potrošnikom zagotoviti tudi prehod z 
osnovnega plačilnega računa in na 
osnovni plačilni račun. Da se zagotovi kar 
najširši dostop do takih računov, bi morali 
imeti potrošniki dostop do njih ne glede na 
finančne okoliščine, kot je brezposelnost 
ali osebni stečaj, in ne glede na svoje
prebivališče.

Or. en

Predlog spremembe 181
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Potrošnikom, ki zakonito prebivajo v
Uniji in nimajo plačilnega računa v kateri 
od držav članic, bi moralo biti omogočeno, 
da v navedeni državi članici odprejo in 
uporabljajo osnovni plačilni račun. Da se 
zagotovi kar najširši dostop do takih 
računov, bi morali imeti potrošniki dostop 
do njih ne glede na finančne okoliščine, kot 
je brezposelnost ali osebni stečaj, in ne
glede na njihovo prebivališče. Poleg tega 
bi bilo treba pravico dostopa do osnovnega 
plačilnega računa v kateri koli državi 
članici odobriti v skladu z zahtevami iz 
Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o 
preprečevanju uporabe finančnega sistema 
za pranje denarja in financiranje terorizma, 

(27) Potrošnikom, ki jim je bil predhodno 
zavrnjen dostop do osnovnega plačilnega 
računa, ki prebivajo v državi članici 
ponudnika plačilnih storitev, pri katerem 
so zaprosili za dostop do osnovnega
plačilnega računa, in ki lahko utemeljijo 
zadosten odnos s to državo, bi moralo biti 
omogočeno, da v navedeni državi članici 
odprejo in uporabljajo osnovni plačilni 
račun. Da se zagotovi kar najširši dostop 
do takih računov, bi morali imeti potrošniki 
dostop do njih ne glede na finančne 
okoliščine, kot je brezposelnost ali osebni 
stečaj. Poleg tega bi bilo treba pravico 
dostopa do osnovnega plačilnega računa v 
kateri koli državi članici odobriti v skladu z 
zahtevami iz Direktive Evropskega 
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zlasti kar zadeva dolžnost skrbnosti pri 
ugotavljanju identitete strank.

parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 
26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe 
finančnega sistema za pranje denarja in 
financiranje terorizma, zlasti kar zadeva 
dolžnost skrbnosti v zvezi s strankami.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z zahtevami za preprečevanje pranja denarja in zaščito pred goljufijami mora 
potrošnik dokazati potrebo po odprtju plačilnega računa v drugi državi.

Predlog spremembe 182
Burkhard Balz

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Potrošnikom, ki zakonito prebivajo v 
Uniji in nimajo plačilnega računa v kateri 
od držav članic, bi moralo biti omogočeno, 
da v navedeni državi članici odprejo in 
uporabljajo osnovni plačilni račun. Da se 
zagotovi kar najširši dostop do takih 
računov, bi morali imeti potrošniki dostop 
do njih ne glede na finančne okoliščine, kot 
je brezposelnost ali osebni stečaj, in ne 
glede na njihovo prebivališče. Poleg tega bi 
bilo treba pravico dostopa do osnovnega 
plačilnega računa v kateri koli državi 
članici odobriti v skladu z zahtevami iz 
Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o 
preprečevanju uporabe finančnega sistema 
za pranje denarja in financiranje terorizma, 
zlasti kar zadeva dolžnost skrbnosti pri 
ugotavljanju identitete strank.

(27) Potrošnikom, ki zakonito prebivajo v 
Uniji in nimajo plačilnega računa v Uniji, 
bi moralo biti omogočeno, da v državi, v 
kateri imajo stalno prebivališče, odprejo in 
uporabljajo osnovni plačilni račun. Da se 
zagotovi kar najširši dostop do takih 
računov, bi morali imeti potrošniki dostop 
do njih ne glede na finančne okoliščine, kot 
je brezposelnost ali osebni stečaj, in ne 
glede na svoje prebivališče. Potrošnik 
mora dokazati osebne povezave z zadevno 
državo članico in področjem poslovanja 
ponudnika plačilnih storitev, kot je kraj 
prebivališča, dela ali študija. Poleg tega bi 
bilo treba pravico dostopa do osnovnega 
plačilnega računa v kateri koli državi 
članici odobriti v skladu z zahtevami iz 
Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o 
preprečevanju uporabe finančnega sistema 
za pranje denarja in financiranje terorizma, 
zlasti kar zadeva dolžnost skrbnosti v zvezi 
s strankami.

Or. de
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Predlog spremembe 183
Philippe De Backer

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Potrošnikom, ki zakonito prebivajo v 
Uniji in nimajo plačilnega računa v kateri 
od držav članic, bi moralo biti omogočeno, 
da v navedeni državi članici odprejo in 
uporabljajo osnovni plačilni račun. Da se 
zagotovi kar najširši dostop do takih 
računov, bi morali imeti potrošniki dostop 
do njih ne glede na finančne okoliščine, kot 
je brezposelnost ali osebni stečaj, in ne 
glede na njihovo prebivališče. Poleg tega bi 
bilo treba pravico dostopa do osnovnega 
plačilnega računa v kateri koli državi 
članici odobriti v skladu z zahtevami iz 
Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o 
preprečevanju uporabe finančnega sistema 
za pranje denarja in financiranje terorizma, 
zlasti kar zadeva dolžnost skrbnosti pri 
ugotavljanju identitete strank.

(27) Potrošnikom, ki zakonito prebivajo v 
Uniji, ki lahko utemeljijo dejansko 
povezavo z državo članico ponudnika 
plačilnih storitev in ki nimajo plačilnega 
računa v kateri od držav članic, bi moralo 
biti omogočeno, da v navedeni državi 
članici odprejo in uporabljajo osnovni 
plačilni račun. Potrošniki bi morali imeti 
dostop do njih ne glede na finančne
okoliščine, kot je brezposelnost ali osebni 
stečaj, in ne glede na svoje prebivališče. Od 
potrošnikov bi bilo treba zahtevati, da se 
osebno zglasijo v pisarni ponudnika 
plačilnih storitev v želeni državi članici. 
Države članice zagotovijo, da 
uveljavljanje te pravice ni preveč 
zapleteno ali obremenjujoče za 
potrošnika. Poleg tega bi bilo treba pravico 
dostopa do osnovnega plačilnega računa v 
kateri koli državi članici odobriti v skladu z 
zahtevami iz Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 
26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe 
finančnega sistema za pranje denarja in 
financiranje terorizma, zlasti kar zadeva 
dolžnost skrbnosti v zvezi s strankami.

Or. en

Predlog spremembe 184
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Uvodna izjava 27
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Potrošnikom, ki zakonito prebivajo v 
Uniji in nimajo plačilnega računa v kateri 
od držav članic, bi moralo biti omogočeno, 
da v navedeni državi članici odprejo in 
uporabljajo osnovni plačilni račun. Da se 
zagotovi kar najširši dostop do takih 
računov, bi morali imeti potrošniki dostop 
do njih ne glede na finančne okoliščine, kot 
je brezposelnost ali osebni stečaj, in ne 
glede na njihovo prebivališče. Poleg tega bi 
bilo treba pravico dostopa do osnovnega 
plačilnega računa v kateri koli državi 
članici odobriti v skladu z zahtevami iz 
Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o 
preprečevanju uporabe finančnega sistema 
za pranje denarja in financiranje terorizma, 
zlasti kar zadeva dolžnost skrbnosti pri 
ugotavljanju identitete strank.

(27) Potrošnikom, ki zakonito prebivajo v 
Uniji in nimajo plačilnega računa v kateri 
od držav članic, bi moralo biti omogočeno, 
da v navedeni državi članici odprejo in 
uporabljajo osnovni plačilni račun. Da se 
zagotovi kar najširši dostop do takih 
računov, bi morali imeti potrošniki dostop 
do njih ne glede na finančne okoliščine, kot 
je zaposlitveni status, raven prihodkov, 
pretekla najeta posojila ali osebni stečaj, 
in ne glede na svoje prebivališče. Poleg 
tega bi bilo treba pravico dostopa do 
osnovnega plačilnega računa v kateri koli 
državi članici odobriti v skladu z 
zahtevami iz Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 
26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe 
finančnega sistema za pranje denarja in 
financiranje terorizma, zlasti kar zadeva 
dolžnost skrbnosti v zvezi s strankami.

Or. en

Predlog spremembe 185
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Potrošnikom, ki zakonito prebivajo v 
Uniji in nimajo plačilnega računa v kateri 
od držav članic, bi moralo biti omogočeno, 
da v navedeni državi članici odprejo in 
uporabljajo osnovni plačilni račun. Da se 
zagotovi kar najširši dostop do takih 
računov, bi morali imeti potrošniki dostop 
do njih ne glede na finančne okoliščine, kot 
je brezposelnost ali osebni stečaj, in ne 
glede na njihovo prebivališče. Poleg tega bi 
bilo treba pravico dostopa do osnovnega 
plačilnega računa v kateri koli državi 

(27) Potrošnikom, ki zakonito prebivajo v 
Uniji in nimajo plačilnega računa v EU, bi 
moralo biti omogočeno, da v navedeni 
državi članici, s katero jih povezuje 
navezna okoliščina, odprejo in uporabljajo 
osnovni plačilni račun. Da se zagotovi kar 
najširši dostop do takih računov, bi morali 
imeti potrošniki dostop do njih ne glede na 
finančne okoliščine, kot je brezposelnost 
ali osebni stečaj, in ne glede na svoje
prebivališče. Poleg tega bi bilo treba 
pravico dostopa do osnovnega plačilnega 
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članici odobriti v skladu z zahtevami iz 
Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o 
preprečevanju uporabe finančnega sistema 
za pranje denarja in financiranje terorizma, 
zlasti kar zadeva dolžnost skrbnosti pri 
ugotavljanju identitete strank.

računa v kateri koli državi članici odobriti 
v skladu z zahtevami iz Direktive 
Evropskega parlamenta in 
Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o 
preprečevanju uporabe finančnega sistema 
za pranje denarja in financiranje terorizma, 
zlasti kar zadeva dolžnost skrbnosti v zvezi 
s strankami.

Or. de

Predlog spremembe 186
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Pravico dostopa do osnovnega 
plačilnega računa v kateri koli državi 
članici bi bilo treba odobriti v skladu z 
Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 
2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o 
preprečevanju uporabe finančnega 
sistema za pranje denarja in financiranje 
terorizma, zlasti kar zadeva dolžnost 
skrbnosti v zvezi s strankami.

Or. en

Predlog spremembe 187
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Države članice bi morale zagotoviti, 
da vsaj en ponudnik plačilnih storitev
potrošnikom ponuja osnovni plačilni 
račun. Dostop ne bi smel biti pretirano 
zahteven in potrošnikom ne bi smel 

(28) Države članice bi morale zagotoviti, 
da potrošnikom ponujajo osnovni plačilni 
račun vsi ponudniki plačilnih storitev, ki 
potrošnikom zagotavljajo plačilne račune 
kot sestavni del rednega poslovanja.
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povzročiti prekomernih stroškov. Zato bi 
morale države članice upoštevati 
dejavnike, kot je kraj določenih 
ponudnikov plačilnih storitev na njihovem 
ozemlju. Države članice bi morale za 
zmanjšanje tveganja izključenosti 
potrošnikov izboljšati izobraževanje na 
področju ekonomije, vključno v šolah, in se 
boriti proti prezadolževanju. Poleg tega bi 
države članice morale spodbujati pobude 
ponudnikov plačilnih storitev, da se olajša 
skupno zagotavljanje osnovnih plačilnih 
računov in izobraževanja na področju 
ekonomije.

Dostop ne bi smel biti pretirano zahteven 
in potrošnikom ne bi smel povzročiti 
prekomernih stroškov. Države članice bi 
morale za zmanjšanje tveganja 
izključenosti potrošnikov izboljšati 
izobraževanje na področju ekonomije, 
vključno v šolah, in se boriti proti 
prezadolževanju. Poleg tega bi države 
članice morale spodbujati pobude 
ponudnikov plačilnih storitev, da se olajša 
skupno zagotavljanje osnovnih plačilnih 
računov in izobraževanja na področju 
financ.

Or. en

Predlog spremembe 188
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Države članice bi morale zagotoviti, 
da vsaj en ponudnik plačilnih storitev
potrošnikom ponuja osnovni plačilni 
račun. Dostop ne bi smel biti pretirano 
zahteven in potrošnikom ne bi smel 
povzročiti prekomernih stroškov. Zato bi 
morale države članice upoštevati 
dejavnike, kot je kraj določenih 
ponudnikov plačilnih storitev na njihovem 
ozemlju. Države članice bi morale za 
zmanjšanje tveganja izključenosti 
potrošnikov izboljšati izobraževanje na 
področju ekonomije, vključno v šolah, in 
se boriti proti prezadolževanju. Poleg tega 
bi države članice morale spodbujati pobude 
ponudnikov plačilnih storitev, da se olajša 
skupno zagotavljanje osnovnih plačilnih 
računov in izobraževanja na področju 
ekonomije.

(28) Države članice bi morale zagotoviti, 
da banke, ki poslujejo v sektorju 
bančništva na drobno, potrošnikom
ponujajo osnovni plačilni račun. Dostop ne 
bi smel biti pretirano zahteven in 
potrošnikom ne bi smel povzročiti 
prekomernih stroškov. Zato bi morale 
države članice zagotoviti, da izjeme 
temeljijo izključno na zahtevah iz 
Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 
o preprečevanju uporabe finančnega 
sistema za pranje denarja in financiranje 
terorizma, zlasti kar zadeva dolžnost 
skrbnosti v zvezi s strankami. Države 
članice bi morale za zmanjšanje tveganja 
izključenosti potrošnikov izboljšati 
izobraževanje na področju ekonomije, 
vključno v šolah, in se boriti proti 
prezadolževanju. Poleg tega bi države 
članice morale spodbujati pobude 
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ponudnikov plačilnih storitev, da se olajša 
skupno zagotavljanje osnovnih plačilnih 
računov in izobraževanja na področju 
financ.

Or. en

Predlog spremembe 189
Burkhard Balz

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Države članice bi morale zagotoviti, 
da vsaj en ponudnik plačilnih storitev
potrošnikom ponuja osnovni plačilni 
račun. Dostop ne bi smel biti pretirano 
zahteven in potrošnikom ne bi smel 
povzročiti prekomernih stroškov. Zato bi 
morale države članice upoštevati 
dejavnike, kot je kraj določenih 
ponudnikov plačilnih storitev na njihovem 
ozemlju. Države članice bi morale za 
zmanjšanje tveganja izključenosti 
potrošnikov izboljšati izobraževanje na 
področju ekonomije, vključno v šolah, in 
se boriti proti prezadolževanju. Poleg tega 
bi države članice morale spodbujati pobude 
ponudnikov plačilnih storitev, da se olajša 
skupno zagotavljanje osnovnih plačilnih 
računov in izobraževanja na področju 
ekonomije.

(28) Države članice bi morale zagotoviti, 
da ob upoštevanju načela enakih 
konkurenčnih pogojev in sorazmernosti 
potrošnikom ponuja osnovni plačilni 
račun vsaj en ponudnik plačilnih storitev.
Dostop ne bi smel biti pretirano zahteven 
in potrošnikom ne bi smel povzročiti 
prekomernih stroškov. Zato bi morale 
države članice upoštevati dejavnike, kot je 
kraj določenih ponudnikov plačilnih 
storitev na njihovem ozemlju. Države 
članice bi morale za zmanjšanje tveganja 
izključenosti potrošnikov izboljšati 
izobraževanje na področju ekonomije, 
vključno v šolah. Poleg tega bi države 
članice morale spodbujati pobude 
ponudnikov plačilnih storitev, da se olajša 
skupno zagotavljanje osnovnih plačilnih 
računov in izobraževanja na področju
financ.

Or. de

Predlog spremembe 190
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Uvodna izjava 28



AM\1002483SL.doc 55/164 PE516.948v02-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Države članice bi morale zagotoviti, 
da vsaj en ponudnik plačilnih storitev
potrošnikom ponuja osnovni plačilni 
račun. Dostop ne bi smel biti pretirano 
zahteven in potrošnikom ne bi smel 
povzročiti prekomernih stroškov. Zato bi 
morale države članice upoštevati 
dejavnike, kot je kraj določenih 
ponudnikov plačilnih storitev na njihovem 
ozemlju. Države članice bi morale za 
zmanjšanje tveganja izključenosti 
potrošnikov izboljšati izobraževanje na 
področju ekonomije, vključno v šolah, in 
se boriti proti prezadolževanju. Poleg tega 
bi države članice morale spodbujati pobude 
ponudnikov plačilnih storitev, da se olajša 
skupno zagotavljanje osnovnih plačilnih 
računov in izobraževanja na področju 
ekonomije.

(28) Države članice zagotovijo, da 
potrošnikom ponujajo osnovni plačilni 
račun vsi ponudniki plačilnih storitev, ki 
zagotavljajo plačilne račune, ki 
vključujejo vsaj storitve iz člena 16(1), kot 
sestavni del rednega poslovanja. Dostop 
ne bi smel biti pretirano zahteven in bi 
moral potrošnikom nalagati le nominalno 
provizijo. Zato bi morale države članice 
upoštevati dejavnike, kot je kraj določenih 
ponudnikov plačilnih storitev na njihovem 
ozemlju. Države članice bi morale za 
zmanjšanje tveganja izključenosti 
potrošnikov izboljšati izobraževanje na 
področju ekonomije, vključno v šolah, in 
se boriti proti prezadolževanju. Poleg tega 
bi države članice morale spodbujati pobude 
ponudnikov plačilnih storitev, da se olajša 
skupno zagotavljanje osnovnih plačilnih 
računov in izobraževanja na področju 
financ.

Or. en

Predlog spremembe 191
Philippe De Backer

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Države članice bi morale zagotoviti, 
da vsaj en ponudnik plačilnih storitev 
potrošnikom ponuja osnovni plačilni račun.
Dostop ne bi smel biti pretirano zahteven 
in potrošnikom ne bi smel povzročiti 
prekomernih stroškov. Zato bi morale 
države članice upoštevati dejavnike, kot je 
kraj določenih ponudnikov plačilnih 
storitev na njihovem ozemlju. Države 
članice bi morale za zmanjšanje tveganja 
izključenosti potrošnikov izboljšati 

(28) Države članice bi morale zagotoviti, 
da vsaj en ponudnik plačilnih storitev 
potrošnikom ponuja osnovni plačilni račun.
Dostop ne bi smel biti pretirano zahteven 
in potrošnikom ne bi smel povzročiti 
prekomernih stroškov. Zato bi morale 
države članice upoštevati dejavnike, kot je 
kraj določenih ponudnikov plačilnih 
storitev na njihovem ozemlju. Države 
članice bi morale za zmanjšanje tveganja 
izključenosti potrošnikov izboljšati 
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izobraževanje na področju ekonomije, 
vključno v šolah, in se boriti proti 
prezadolževanju. Poleg tega bi države 
članice morale spodbujati pobude 
ponudnikov plačilnih storitev, da se olajša 
skupno zagotavljanje osnovnih plačilnih 
računov in izobraževanja na področju 
ekonomije.

izobraževanje na področju ekonomije, 
vključno v šolah, in se boriti proti 
prezadolževanju. Poleg tega bi države 
članice morale spodbujati pobude 
ponudnikov plačilnih storitev, da se olajša 
skupno zagotavljanje osnovnih plačilnih 
računov in izobraževanja na področju 
financ. Zahteve te direktive v zvezi z 
zagotavljanjem osnovnih plačilnih 
računov se lahko izpolnjujejo v okviru 
zakonodaje, samoregulacije ali 
prostovoljnega sporazuma.

Or. en

Predlog spremembe 192
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Države članice bi morale zagotoviti, 
da vsaj en ponudnik plačilnih storitev 
potrošnikom ponuja osnovni plačilni račun.
Dostop ne bi smel biti pretirano zahteven 
in potrošnikom ne bi smel povzročiti 
prekomernih stroškov. Zato bi morale 
države članice upoštevati dejavnike, kot je 
kraj določenih ponudnikov plačilnih 
storitev na njihovem ozemlju. Države 
članice bi morale za zmanjšanje tveganja 
izključenosti potrošnikov izboljšati 
izobraževanje na področju ekonomije, 
vključno v šolah, in se boriti proti 
prezadolževanju. Poleg tega bi države 
članice morale spodbujati pobude 
ponudnikov plačilnih storitev, da se olajša 
skupno zagotavljanje osnovnih plačilnih 
računov in izobraževanja na področju
ekonomije.

(28) Države članice bi morale zagotoviti, 
da vsaj en ponudnik plačilnih storitev 
potrošnikom ponuja osnovni plačilni račun.
Dostop ne bi smel biti pretirano zahteven 
in potrošnikom ne bi smel povzročiti 
prekomernih stroškov. Zato bi morale 
države članice upoštevati dejavnike, kot je 
kraj določenih ponudnikov plačilnih 
storitev na njihovem ozemlju. Države 
članice bi morale za zmanjšanje tveganja 
izključenosti potrošnikov izboljšati 
izobraževanje na področju ekonomije, 
vključno v šolah, in se boriti proti 
prezadolževanju. Poleg tega bi države 
članice morale spodbujati pobude 
ponudnikov plačilnih storitev, da se olajša 
skupno zagotavljanje osnovnih plačilnih 
računov in izobraževanja na področju
financ, da bi tako ranljivim skupinam 
prebivalstva pomagali pri reševanju 
proračunskih vprašanj in vprašanj 
prezadolževanja.
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Or. fr

Predlog spremembe 193
Sharon Bowles

Predlog direktive
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) Države članice bi morale zagotoviti, 
da so vzpostavljeni ukrepi za podporo 
seznanjanju potrošnikov o upravljanju 
njihovega osnovnega plačilnega računa. 
Vsem imetnikom računa bi bilo treba 
zagotoviti jasne in informativne 
dokumente, ki opisujejo poslovanje z 
računom.

Or. en

Predlog spremembe 194
Philippe De Backer

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Za uveljavljanje pravice dostopa do 
osnovnega plačilnega računa potrošniki ne 
bi smeli že imeti plačilnega računa na 
istem ozemlju. Če pri ugotavljanju, ali 
potrošnik že ima plačilni račun, ne bi bilo 
mogoče uporabiti elektronskih sistemov, bi 
morali ponudniki plačilnih storitev sprejeti 
izjavo potrošnika kot zanesljiv način za 
potrditev, da še nima plačilnega računa.

(29) Za uveljavljanje pravice dostopa do 
osnovnega plačilnega računa potrošniki ne 
bi smeli že imeti plačilnega računa ali bi 
jim moral biti predhodno zavrnjen dostop 
do rednega plačilnega računa na istem 
ozemlju. Če pri ugotavljanju, ali potrošnik 
že ima plačilni račun, ne bi bilo mogoče 
uporabiti elektronskih sistemov, bi morali 
ponudniki plačilnih storitev sprejeti izjavo 
potrošnika kot zanesljiv način za potrditev, 
da še nima plačilnega računa. Potrošnik bi 
moral utemeljiti dejansko povezavo z 
državo članico ponudnika plačilnih 
storitev.
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Potrošnik v zvezi s tem predloži:
i) častno izjavo, ki jo lahko ponudniki 
plačilnih storitev uporabijo kot zanesljiv 
način za potrditev, da potrošnik še nima 
plačilnega računa, na podlagi 
namenskega preskusa, ki mora dokazati 
jasno potrebo po osnovnem plačilnem 
računu, ali;
ii) preprosto izjavo najmanj ene finančne 
institucije v zadevni državi članici, ki 
izkazuje, da mu je bilo v zadevni državi 
članici zavrnjeno odprtje bančnega 
računa.
Neizčrpen seznam primerov resnične 
povezave z državami članicami vključuje: 
državljanstvo, prebivališče, zadeve v zvezi 
z zaposlitvijo, vpis v institucijo, ki 
zagotavlja izobraževanje ali poklicno 
usposabljanje, zadeve v zvezi z družino ali 
kateri koli drug dejavnik, ki bi lahko 
pomenil povezavo z zadevno državo 
članico.

Or. en

Predlog spremembe 195
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Za uveljavljanje pravice dostopa do 
osnovnega plačilnega računa potrošniki ne 
bi smeli že imeti plačilnega računa na 
istem ozemlju. Če pri ugotavljanju, ali 
potrošnik že ima plačilni račun, ne bi bilo 
mogoče uporabiti elektronskih sistemov, bi 
morali ponudniki plačilnih storitev sprejeti 
izjavo potrošnika kot zanesljiv način za 
potrditev, da še nima plačilnega računa.

(29) Za uveljavljanje pravice dostopa do 
osnovnega plačilnega računa potrošniki ne 
bi smeli že imeti plačilnega računa in bi 
jim moral biti zavrnjen dostop do
plačilnega računa v zadevni državi 
članici. Utemeljiti bi morali zadosten 
odnos z državo članico ponudnika 
plačilnih storitev, pri katerem so zaprosili 
za dostop do osnovnega plačilnega 
računa. Če pri ugotavljanju, ali potrošnik 
že ima plačilni račun, ne bi bilo mogoče 
uporabiti elektronskih sistemov, bi morali 
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ponudniki plačilnih storitev sprejeti izjavo 
potrošnika kot zanesljiv način za potrditev, 
da mu je bil zavrnjen dostop do plačilnega 
računa.

Or. en

Obrazložitev

Pravica do osnovnega bančnega računa bi se morala uporabljati le, če potrošnik še nima 
plačilnega računa in mu je bil zavrnjen dostop do odprtja rednega računa.

Predlog spremembe 196
Burkhard Balz

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Za uveljavljanje pravice dostopa do 
osnovnega plačilnega računa potrošniki ne 
bi smeli že imeti plačilnega računa na 
istem ozemlju. Če pri ugotavljanju, ali 
potrošnik že ima plačilni račun, ne bi bilo 
mogoče uporabiti elektronskih sistemov, bi 
morali ponudniki plačilnih storitev sprejeti 
izjavo potrošnika kot zanesljiv način za 
potrditev, da še nima plačilnega računa.

(29) Za uveljavljanje pravice dostopa do 
osnovnega plačilnega računa potrošniki ne 
bi smeli že imeti plačilnega računa v Uniji, 
prav tako pa morajo dokazati, da jim je bil 
zavrnjen dostop do odprtja plačilnega 
računa. Če pri ugotavljanju, ali potrošnik 
že ima plačilni račun, ne bi bilo mogoče 
uporabiti elektronskih sistemov, bi morali 
ponudniki plačilnih storitev sprejeti izjavo 
potrošnika kot zanesljiv način za potrditev, 
da še nima plačilnega računa. Ponudnik 
plačilnih storitev mora stranki ponuditi 
osnovni plačilni račun, če ugotovi, da ga 
potrebuje. 

Or. de

Predlog spremembe 197
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 29
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Za uveljavljanje pravice dostopa do 
osnovnega plačilnega računa potrošniki ne 
bi smeli že imeti plačilnega računa na 
istem ozemlju. Če pri ugotavljanju, ali 
potrošnik že ima plačilni račun, ne bi bilo 
mogoče uporabiti elektronskih sistemov, bi 
morali ponudniki plačilnih storitev sprejeti 
izjavo potrošnika kot zanesljiv način za 
potrditev, da še nima plačilnega računa.

(29) Za uveljavljanje pravice dostopa do 
osnovnega plačilnega računa potrošniki ne 
bi smeli že imeti plačilnega računa v EU.
Če pri ugotavljanju, ali potrošnik že ima 
plačilni račun, ne bi bilo mogoče uporabiti 
elektronskih sistemov, bi morali ponudniki 
plačilnih storitev sprejeti izjavo potrošnika 
kot zanesljiv način za potrditev, da še nima 
plačilnega računa.

Or. de

Predlog spremembe 198
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Za uveljavljanje pravice dostopa do 
osnovnega plačilnega računa potrošniki ne 
bi smeli že imeti plačilnega računa na 
istem ozemlju. Če pri ugotavljanju, ali 
potrošnik že ima plačilni račun, ne bi bilo 
mogoče uporabiti elektronskih sistemov, bi 
morali ponudniki plačilnih storitev sprejeti 
izjavo potrošnika kot zanesljiv način za 
potrditev, da še nima plačilnega računa.

(29) Za uveljavljanje pravice dostopa do 
osnovnega plačilnega računa potrošniki ne 
bi smeli že imeti plačilnega računa na 
istem ozemlju. Če pri ugotavljanju, ali 
potrošnik že ima plačilni račun, ne bi bilo 
mogoče uporabiti elektronskih sistemov, bi 
morali ponudniki plačilnih storitev sprejeti
uradno izjavo potrošnika kot zanesljiv 
način za potrditev, da še nima plačilnega 
računa.

Or. en

Predlog spremembe 199
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Uvodna izjava 30
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Potrošnikom bi moral biti zagotovljen 
dostop do različnih osnovnih plačilnih 
storitev, za katere države članice določijo 
najmanjše število transakcij, pri čemer 
upoštevajo potrebe potrošnikov in 
poslovne prakse v zadevni državi članici.
Banke lahko razen za ta seznam
minimalnih storitev uporabljajo svoje 
običajne provizije. Storitve, povezane z 
osnovnimi plačilnimi računi, bi morale 
vključevati možnost pologa in dviga 
gotovine. Z njimi bi lahko potrošniki 
izvrševali osnovne plačilne transakcije, kot 
so prejemanje dohodka ali nadomestil, 
plačevanje računov ali davkov ter nakup 
blaga in storitev, med drugim z direktno 
obremenitvijo, kreditnimi plačili in 
uporabo plačilne kartice. Te storitve bi 
morale omogočati spletni nakup blaga in 
storitev ter potrošnikom omogočati, da 
izvršijo plačilne naloge prek spletnega 
bančništva ponudnika plačilnih storitev, 
kadar je to mogoče. Kljub temu osnovni 
plačilni račun ne bi smel biti omejen na 
spletno uporabo, saj bi to predstavljalo 
oviro za potrošnike brez internetnega 
dostopa. Pri osnovnem plačilnem računu 
potrošniki ne bi smeli imeti možnosti 
prekoračitve pozitivnega stanja. Države 
članice pa lahko dovolijo, da ponudniki 
plačilnih storitev za osnovne plačilne 
račune omogočijo ponudbo minimalne 
prekoračitve za zelo nizke zneske.

(30) Potrošnikom bi moral biti zagotovljen 
dostop do različnih osnovnih plačilnih 
storitev. Banke lahko razen za ta seznam
osnovnih storitev uporabljajo svoje 
običajne provizije. Storitve, povezane z 
osnovnimi plačilnimi računi, bi morale 
vključevati možnost pologa in dviga 
gotovine. Z njimi bi lahko potrošniki 
izvrševali osnovne plačilne transakcije, kot 
so prejemanje dohodka ali nadomestil, 
plačevanje računov ali davkov ter nakup 
blaga in storitev, med drugim z direktno 
obremenitvijo, kreditnimi plačili in 
uporabo plačilne kartice. Te storitve bi 
morale omogočati spletni nakup blaga in 
storitev ter potrošnikom omogočati, da 
izvršijo plačilne naloge prek spletnega 
bančništva ponudnika plačilnih storitev, 
kadar je to mogoče. Kljub temu osnovni 
plačilni račun ne bi smel biti omejen na 
spletno uporabo, saj bi to predstavljalo 
oviro za potrošnike brez internetnega 
dostopa. Pri osnovnem plačilnem računu 
potrošniki ne bi smeli imeti možnosti 
prekoračitve pozitivnega stanja. Države 
članice pa lahko dovolijo, da ponudniki 
plačilnih storitev za osnovne plačilne 
račune omogočijo ponudbo minimalne 
prekoračitve za zelo nizke zneske. Če 
potrošnik uporablja osnovni plačilni 
račun za osebno uporabo, število 
transakcij, ki se zagotavljajo potrošniku v 
skladu s posebnimi pravili o cenah, ki 
veljajo za ta račun, ne bi smelo biti 
omejeno.

Or. en

Predlog spremembe 200
Jürgen Klute

Predlog direktive
Uvodna izjava 30
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Potrošnikom bi moral biti zagotovljen 
dostop do različnih osnovnih plačilnih 
storitev, za katere države članice določijo 
najmanjše število transakcij, pri čemer 
upoštevajo potrebe potrošnikov in 
poslovne prakse v zadevni državi članici.
Banke lahko razen za ta seznam 
minimalnih storitev uporabljajo svoje 
običajne provizije. Storitve, povezane z 
osnovnimi plačilnimi računi, bi morale 
vključevati možnost pologa in dviga 
gotovine. Z njimi bi lahko potrošniki 
izvrševali osnovne plačilne transakcije, kot 
so prejemanje dohodka ali nadomestil, 
plačevanje računov ali davkov ter nakup 
blaga in storitev, med drugim z direktno 
obremenitvijo, kreditnimi plačili in 
uporabo plačilne kartice. Te storitve bi 
morale omogočati spletni nakup blaga in 
storitev ter potrošnikom omogočati, da 
izvršijo plačilne naloge prek spletnega 
bančništva ponudnika plačilnih storitev, 
kadar je to mogoče. Kljub temu osnovni 
plačilni račun ne bi smel biti omejen na 
spletno uporabo, saj bi to predstavljalo 
oviro za potrošnike brez internetnega 
dostopa. Pri osnovnem plačilnem računu 
potrošniki ne bi smeli imeti možnosti 
prekoračitve pozitivnega stanja. Države 
članice pa lahko dovolijo, da ponudniki 
plačilnih storitev za osnovne plačilne 
račune omogočijo ponudbo minimalne 
prekoračitve za zelo nizke zneske.

(30) Potrošnikom bi moral biti zagotovljen 
dostop do različnih osnovnih plačilnih 
storitev, za katere države članice določijo 
najmanjše število transakcij, pri čemer 
upoštevajo potrebe potrošnikov in 
poslovne prakse v zadevni državi članici.
Banke lahko razen za ta seznam 
minimalnih storitev uporabljajo svoje 
običajne provizije. Storitve, povezane z 
osnovnimi plačilnimi računi, bi morale 
vključevati možnost pologa in dviga 
gotovine prek različnih kanalov, ki so na 
voljo. Z njimi bi lahko potrošniki izvrševali 
osnovne plačilne transakcije, kot so 
prejemanje dohodka ali nadomestil, 
plačevanje računov ali davkov ter nakup 
blaga in storitev, med drugim z direktno 
obremenitvijo, kreditnimi plačili, vključno 
s trajnimi nalogi, in uporabo
personaliziranega plačilnega instrumenta 
(npr. plačilne kartice ali programskega 
izdelka). Te storitve bi morale omogočati 
spletni nakup blaga in storitev ter 
potrošnikom omogočati, da izvršijo 
plačilne naloge prek spletnega bančništva 
ponudnika plačilnih storitev, kadar je to 
mogoče. Kljub temu osnovni plačilni račun 
ne bi smel biti omejen na spletno uporabo, 
saj bi to predstavljalo oviro za potrošnike 
brez internetnega dostopa. Pri osnovnem 
plačilnem računu potrošniki ne bi smeli 
imeti možnosti prekoračitve pozitivnega 
stanja. Države članice pa lahko dovolijo, 
da ponudniki plačilnih storitev za osnovne 
plačilne račune omogočijo ponudbo 
minimalne prekoračitve za zelo nizke 
zneske, kadar so stroški za taka sredstva 
potrošniku razkriti ločeno in so vsaj takoj 
ugodni kot stroški prekoračitve, ki jih 
zaračunava ponudnik.

Or. en
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Predlog spremembe 201
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Da se dostop do osnovnih plačilnih 
računov zagotovi čim bolj raznoliki skupini 
potrošnikov, bi morali biti osnovni plačilni 
računi brezplačni ali z razumno provizijo.
Poleg tega bi morali biti razumni kakršni 
koli dodatni stroški potrošnika v primeru 
neizpolnjevanja pogojev iz pogodbe.
Države članice bi morale na podlagi 
nacionalnih okoliščin določiti, kaj so 
razumni stroški. Za zagotovitev 
usklajenega in učinkovitega izvajanja 
načela razumnih stroškov bi morala EBA 
izdati smernice o splošnih merilih, 
določenih s to direktivo.

(31) Da se dostop do osnovnih plačilnih 
računov zagotovi čim bolj raznoliki skupini 
potrošnikov, bi morali biti osnovni plačilni 
računi brezplačni ali z razumno provizijo.
Poleg tega bi morali biti kakršni koli 
dodatni stroški potrošnika v primeru 
neizpolnjevanja pogojev iz pogodbe
razumni in v nobenem primeru ne od 
provizij v skladu z običajno cenovno 
politiko ponudnika. Od ponudnikov 
plačilnih storitev bi bilo treba zahtevati, 
da zagotovijo, da je v njihovi ponudbi 
produktov osnovni plačilni račun vedno 
najugodnejši za opravljanje osnovnih 
plačilnih transakcij. Določiti bi bilo treba 
razumno zgornjo mejo za skupne letne 
provizije, ki jih ponudnik plačilnih 
storitev zaračuna potrošniku za 
upravljanje osnovnega plačilnega računa. 
Države članice bi morale na podlagi 
nacionalnih okoliščin določiti, kaj so 
razumni stroški, in razumno zgornjo mejo 
za skupne letne provizije, pri čemer bi 
morale med drugim upoštevati povprečni 
dohodek ljudi na pragu revščine ali 
socialne izključenosti. Za zagotovitev 
usklajenega in učinkovitega izvajanja 
načela razumnih stroškov bi morala EBA 
izdati smernice o splošnih merilih, 
določenih s to direktivo.

Or. en

Predlog spremembe 202
Philippe De Backer

Predlog direktive
Uvodna izjava 32
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Ponudnik plačilnih storitev bi moral 
zavrniti odprtje osnovnega plačilnega 
računa ali prekiniti pogodbo za osnovni 
plačilni račun samo v posebnih 
okoliščinah, kot je neupoštevanje
zakonodaje o pranju denarja in financiranju 
terorizma ali preprečevanju in preiskovanju 
kaznivih dejanj. Tudi v teh primerih bi bila 
lahko zavrnitev upravičena le, če potrošnik 
ne bi izpolnjeval določb navedene 
zakonodaje in ne, ker bi bil postopek za 
preverjanje izpolnjevanja zakonodaje 
preveč obremenjujoč ali predrag.

(32) Ponudnik plačilnih storitev bi moral 
zavrniti odprtje osnovnega plačilnega 
računa ali prekiniti pogodbo za osnovni 
plačilni račun samo v posebnih 
okoliščinah, denimo v primeru 
neupoštevanja zakonodaje o pranju 
denarja in financiranju terorizma ali 
preprečevanju in preiskovanju kaznivih 
dejanj oziroma če potrošniku predhodno 
ni bil zavrnjen dostop do plačilnega 
računa. Tudi v teh primerih bi bila lahko 
zavrnitev upravičena le, če potrošnik ne bi 
izpolnjeval določb navedene zakonodaje,
in ne, ker bi bil postopek za preverjanje 
izpolnjevanja zakonodaje preveč 
obremenjujoč ali predrag.

Or. en

Predlog spremembe 203
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Države članice in ponudniki plačilnih 
storitev bi morali potrošnikom zagotoviti 
jasne in razumljive informacije o pravici 
do osnovnega bančnega računa.
Informacije bi morale zajemati glavne 
značilnosti in pogoje uporabe računa ter 
korake, ki jih morajo potrošniki upoštevati 
pri uveljavljanju pravice do odprtja 
osnovnega plačilnega računa. Potrošniki bi 
morali biti obveščeni zlasti o tem, da za 
dostop do osnovnega plačilnega računa 
nakup dodatnih storitev ni obvezen.

(33) Države članice bi morale zagotoviti 
jasne in razumljive informacije o
razpoložljivosti osnovnega bančnega 
računa. Informacije bi morale zajemati 
glavne značilnosti in pogoje uporabe 
računa ter korake, ki jih morajo potrošniki 
upoštevati pri uveljavljanju pravice do 
odprtja osnovnega plačilnega računa.
Potrošniki bi morali biti obveščeni zlasti o 
tem, da za dostop do osnovnega plačilnega 
računa nakup dodatnih storitev ni obvezen.

Or. en
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Predlog spremembe 204
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34a) Države članice bi morale, kjer je 
ustrezno in zlasti za ljudi brez stalnega 
naslova, vzpostaviti nediskriminatorne in 
prožne mehanizme, ki bi pomagali 
potrošnikom pri izpolnjevanju zahtev 
glede dolžnosti skrbnosti v zvezi s 
strankami, kar zadeva osnovne plačilne 
račune, pri čemer bi morale upoštevati 
zakonodajo o pranju denarja in 
financiranju terorizma.

Or. en

Predlog spremembe 205
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 34 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34b) Države članice bi morale za 
zagotavljanje ustreznih storitev strankam, 
ki so imetnice osnovnih plačilnih 
računov, poskrbeti za to, da se zaposlenim 
pri ponudnikih plačilnih storitev, ki 
ponujajo te račune, zagotovijo ustrezno 
usposabljanje, dovolj časa in po potrebi 
razumno prilagojeni prodajni cilji.

Or. en

Predlog spremembe 206
Werner Langen
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Predlog direktive
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Za doseganje ciljev iz te direktive bi 
bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastila, da v skladu s členom 290 
Pogodbe sprejme akte glede določanja 
standardizirane terminologije na ravni 
EU za plačilne storitve, skupne številnim 
državam članicam, in z njo povezanih 
opredelitev izrazov.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 207
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Za doseganje ciljev iz te direktive bi 
bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastila, da v skladu s členom 290 
Pogodbe sprejme akte glede določanja 
standardizirane terminologije na ravni 
EU za plačilne storitve, skupne številnim 
državam članicam, in z njo povezanih 
opredelitev izrazov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glede na povezane upravne stroške ni jasno, ali proces standardizacije terminologije 
zagotavlja resnične koristi.

Predlog spremembe 208
Philippe De Backer
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Predlog direktive
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Za doseganje ciljev iz te direktive bi 
bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, 
da v skladu s členom 290 Pogodbe sprejme 
akte glede določanja standardizirane 
terminologije na ravni EU za plačilne 
storitve, skupne številnim državam 
članicam, in z njo povezanih opredelitev 
izrazov.

(36) Za doseganje ciljev iz te direktive bi 
bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, 
da v skladu s členom 290 Pogodbe sprejme 
akte glede določanja standardiziranega 
seznama opredelitev na ravni EU za 
plačilne storitve, skupne številnim državam 
članicam.

Or. en

Predlog spremembe 209
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Da bi zagotovili enotne pogoje za 
izvajanje te direktive, bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. 
Ta pooblastila se nanašajo na opredelitev 
oblike dokumenta z informacijami o 
provizijah, njegovega skupnega simbola 
in vrstnega reda, po katerem so v njem 
navedene storitve, pa tudi oblike obračuna 
provizij, njegovega skupnega simbola in 
vrstnega reda, po katerem so v njem 
navedene storitve. Ta pooblastila bi bilo 
treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi 
splošnih pravil in načel, na podlagi 
katerih države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Glede na povezane upravne stroške ni jasno, ali proces standardizacije terminologije 
zagotavlja resnične koristi.

Predlog spremembe 210
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Države članice bi morale v treh letih 
od začetka veljavnosti te direktive in nato 
vsaki dve leti pridobiti zanesljive letne 
statistične podatke o izvajanju ukrepov, 
sprejetih s to direktivo. Uporabiti bi morale 
vse ustrezne vire informacij in te 
informacije sporočiti Komisiji.

(38) Države članice bi morale v dveh letih 
od začetka veljavnosti te direktive in nato 
vsaki dve leti pridobiti zanesljive letne 
statistične podatke o izvajanju ukrepov, 
sprejetih s to direktivo. Uporabiti bi morale 
vse ustrezne vire informacij in te 
informacije sporočiti Komisiji.

Or. en

Predlog spremembe 211
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Pregled te direktive bi bilo treba 
opraviti pet let po začetku njene 
veljavnosti, da se upoštevajo razvoj trga, 
kot je pojav novih oblik plačilnih računov 
in plačilnih storitev, razvoj na drugih 
področjih zakonodaje Unije ter izkušnje 
držav članic. Pri pregledu bi bilo treba 
oceniti, ali sta se s sprejetimi ukrepi 
izboljšala potrošnikovo razumevanje 
provizij za plačilne račune in primerljivost 
plačilnih računov ter ali je bila zamenjava 
računov poenostavljena. Prav tako bi bilo 
treba določiti, koliko osnovnih plačilnih 

(39) Pregled te direktive bi bilo treba 
opraviti pet let po začetku njene 
veljavnosti, da se upoštevajo razvoj trga, 
kot je pojav novih oblik plačilnih računov 
in plačilnih storitev, razvoj na drugih 
področjih zakonodaje Unije ter izkušnje 
držav članic. Pri pregledu bi bilo treba 
oceniti, ali sta se s sprejetimi ukrepi 
izboljšala potrošnikovo razumevanje 
provizij za plačilne račune in primerljivost 
plačilnih računov ter ali je bila zamenjava 
računov poenostavljena. Prav tako bi bilo 
treba določiti, koliko osnovnih plačilnih 
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računov je bilo odprtih, vključno z računi 
potrošnikov, ki prej niso imeli bančnega 
računa. Oceniti bi bilo treba tudi, ali bi 
bilo treba daljše roke za ponudnike 
plačilnih storitev, ki zagotavljajo čezmejno 
zamenjavo računov, ohraniti daljše 
obdobje. Poleg tega bi bilo treba oceniti, ali 
zadoščajo določbe o informacijah, ki jih 
morajo ponudniki plačilnih storitev 
zagotoviti v zvezi s ponudbo produktov v 
paketu, in ali so potrebni dodatni ukrepi.
Komisija bi morala Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložiti poročilo in 
po potrebi zakonodajne predloge.

računov je bilo odprtih, vključno z računi 
potrošnikov, ki prej niso imeli bančnega 
računa. Poleg tega bi bilo treba oceniti, ali 
zadoščajo določbe o informacijah, ki jih 
morajo ponudniki plačilnih storitev 
zagotoviti v zvezi s ponudbo produktov v 
paketu, in ali so potrebni dodatni ukrepi.
Prav tako bi bilo treba izvesti študijo, 
namenjeno ugotavljanju, ali obstaja 
povpraševanje po storitvi čezmejne 
zamenjave računov in ali sedanje stanje 
zadošča povpraševanju potrošnikov. 
Komisija bi morala Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložiti poročilo in 
po potrebi zakonodajne predloge.

Or. en

Predlog spremembe 212
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Pregled te direktive bi bilo treba 
opraviti pet let po začetku njene 
veljavnosti, da se upoštevajo razvoj trga, 
kot je pojav novih oblik plačilnih računov 
in plačilnih storitev, razvoj na drugih 
področjih zakonodaje Unije ter izkušnje 
držav članic. Pri pregledu bi bilo treba 
oceniti, ali sta se s sprejetimi ukrepi 
izboljšala potrošnikovo razumevanje 
provizij za plačilne račune in primerljivost 
plačilnih računov ter ali je bila zamenjava 
računov poenostavljena. Prav tako bi bilo 
treba določiti, koliko osnovnih plačilnih 
računov je bilo odprtih, vključno z računi 
potrošnikov, ki prej niso imeli bančnega 
računa. Oceniti bi bilo treba tudi, ali bi bilo 
treba daljše roke za ponudnike plačilnih 
storitev, ki zagotavljajo čezmejno 
zamenjavo računov, ohraniti daljše 
obdobje. Poleg tega bi bilo treba oceniti, ali 

(39) Pregled te direktive bi bilo treba 
opraviti tri leta po začetku njene 
veljavnosti, da se upoštevajo razvoj trga, 
kot je pojav novih oblik plačilnih računov 
in plačilnih storitev, razvoj na drugih 
področjih zakonodaje Unije ter izkušnje 
držav članic. Pri pregledu bi bilo treba 
oceniti, ali sta se s sprejetimi ukrepi 
izboljšala potrošnikovo razumevanje 
provizij za plačilne račune in primerljivost 
plačilnih računov ter ali je bila zamenjava 
računov poenostavljena. Prav tako bi bilo 
treba določiti, koliko osnovnih plačilnih 
računov je bilo odprtih, vključno z računi 
potrošnikov, ki prej niso imeli bančnega 
računa. Oceniti bi bilo treba tudi, ali bi bilo 
treba daljše roke za ponudnike plačilnih 
storitev, ki zagotavljajo čezmejno 
zamenjavo računov, ohraniti daljše 
obdobje. Poleg tega bi bilo treba oceniti, ali 
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zadoščajo določbe o informacijah, ki jih 
morajo ponudniki plačilnih storitev 
zagotoviti v zvezi s ponudbo produktov v 
paketu, in ali so potrebni dodatni ukrepi.
Komisija bi morala Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložiti poročilo in 
po potrebi zakonodajne predloge.

zadoščajo določbe o informacijah, ki jih 
morajo ponudniki plačilnih storitev 
zagotoviti v zvezi s ponudbo produktov v 
paketu, in ali so potrebni dodatni ukrepi.
Komisija bi morala Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložiti poročilo in 
po potrebi zakonodajne predloge.

Or. en

Predlog spremembe 213
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Pregled te direktive bi bilo treba 
opraviti pet let po začetku njene 
veljavnosti, da se upoštevajo razvoj trga, 
kot je pojav novih oblik plačilnih računov 
in plačilnih storitev, razvoj na drugih 
področjih zakonodaje Unije ter izkušnje 
držav članic. Pri pregledu bi bilo treba 
oceniti, ali sta se s sprejetimi ukrepi 
izboljšala potrošnikovo razumevanje 
provizij za plačilne račune in primerljivost 
plačilnih računov ter ali je bila zamenjava 
računov poenostavljena. Prav tako bi bilo 
treba določiti, koliko osnovnih plačilnih 
računov je bilo odprtih, vključno z računi 
potrošnikov, ki prej niso imeli bančnega 
računa. Oceniti bi bilo treba tudi, ali bi bilo 
treba daljše roke za ponudnike plačilnih 
storitev, ki zagotavljajo čezmejno 
zamenjavo računov, ohraniti daljše 
obdobje. Poleg tega bi bilo treba oceniti, ali 
zadoščajo določbe o informacijah, ki jih 
morajo ponudniki plačilnih storitev 
zagotoviti v zvezi s ponudbo produktov v 
paketu, in ali so potrebni dodatni ukrepi.
Komisija bi morala Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložiti poročilo in 
po potrebi zakonodajne predloge.

(39) Pregled te direktive bi bilo treba 
opraviti pet let po začetku njene 
veljavnosti, da se upoštevajo razvoj trga, 
kot je pojav novih oblik plačilnih računov 
in plačilnih storitev, razvoj na drugih 
področjih zakonodaje Unije ter izkušnje 
držav članic. Pri pregledu bi bilo treba 
oceniti, ali sta se s sprejetimi ukrepi 
izboljšala potrošnikovo razumevanje 
provizij za plačilne račune in primerljivost 
plačilnih računov ter ali je bila zamenjava 
računov poenostavljena. Prav tako bi bilo 
treba določiti, koliko osnovnih plačilnih 
računov je bilo odprtih, vključno z računi 
potrošnikov, ki prej niso imeli bančnega 
računa, koliko časa zadevne osebe 
ohranijo tak račun, kolikokrat je bilo 
odprtje osnovnih plačilnih računov 
zavrnjeno, kolikokrat so bili taki računi 
zaprti, kakšni so bili razlogi za zaprtje in 
koliko so znašali s tem povezani stroški.
Oceniti bi bilo treba tudi, ali bi bilo treba 
daljše roke za ponudnike plačilnih storitev, 
ki zagotavljajo čezmejno zamenjavo 
računov, ohraniti daljše obdobje. Poleg 
tega bi bilo treba oceniti, ali zadoščajo 
določbe o informacijah, ki jih morajo 
ponudniki plačilnih storitev zagotoviti v 
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zvezi s ponudbo produktov v paketu, in ali 
so potrebni dodatni ukrepi. Komisija bi 
morala Evropskemu parlamentu in Svetu 
predložiti poročilo in po potrebi 
zakonodajne predloge.

Or. fr

Predlog spremembe 214
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Pregled te direktive bi bilo treba 
opraviti pet let po začetku njene 
veljavnosti, da se upoštevajo razvoj trga, 
kot je pojav novih oblik plačilnih računov 
in plačilnih storitev, razvoj na drugih 
področjih zakonodaje Unije ter izkušnje 
držav članic. Pri pregledu bi bilo treba 
oceniti, ali sta se s sprejetimi ukrepi 
izboljšala potrošnikovo razumevanje 
provizij za plačilne račune in primerljivost 
plačilnih računov ter ali je bila zamenjava 
računov poenostavljena. Prav tako bi bilo 
treba določiti, koliko osnovnih plačilnih 
računov je bilo odprtih, vključno z računi 
potrošnikov, ki prej niso imeli bančnega 
računa. Oceniti bi bilo treba tudi, ali bi 
bilo treba daljše roke za ponudnike 
plačilnih storitev, ki zagotavljajo čezmejno 
zamenjavo računov, ohraniti daljše 
obdobje. Poleg tega bi bilo treba oceniti, ali 
zadoščajo določbe o informacijah, ki jih 
morajo ponudniki plačilnih storitev 
zagotoviti v zvezi s ponudbo produktov v 
paketu, in ali so potrebni dodatni ukrepi.
Komisija bi morala Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložiti poročilo in 
po potrebi zakonodajne predloge.

(39) Pregled te direktive bi bilo treba 
opraviti pet let po začetku njene 
veljavnosti, da se upoštevajo razvoj trga, 
kot je pojav novih oblik plačilnih računov 
in plačilnih storitev, razvoj na drugih 
področjih zakonodaje Unije ter izkušnje 
držav članic. Pri pregledu bi bilo treba 
oceniti, ali sta se s sprejetimi ukrepi 
izboljšala potrošnikovo razumevanje 
provizij za plačilne račune in primerljivost 
plačilnih računov ter ali je bila zamenjava 
računov poenostavljena. Prav tako bi bilo 
treba določiti, koliko osnovnih plačilnih 
računov je bilo odprtih, vključno z računi 
potrošnikov, ki prej niso imeli bančnega 
računa. Poleg tega bi bilo treba oceniti, ali 
zadoščajo določbe o informacijah, ki jih 
morajo ponudniki plačilnih storitev 
zagotoviti v zvezi s ponudbo produktov v 
paketu, in ali so potrebni dodatni ukrepi.
Komisija bi morala Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložiti poročilo in 
po potrebi zakonodajne predloge.

Or. en
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Predlog spremembe 215
Sven Giegold

Predlog direktive
Uvodna izjava 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41a) Finančne storitve so zapleteni 
produkti, zato bi bilo treba potrošnikom 
zagotoviti svetovanje o kakovosti. Poleg 
tega bi bilo treba spodbujati konkurenco v 
sektorju plačilnih storitev, da bi pospešili 
inovacije in dosegli razumne cene za 
potrošnike. Primerjalna spletna mesta za 
plačilne račune so lahko koristno orodje 
za uresničevanje ciljev konkurence in 
kakovosti, če ne upoštevajo le kazalnikov 
cen, ampak tudi kazalnike kakovosti 
storitev. Glede na to je treba v niz 
kazalnikov primerjalnih spletnih mest 
nujno vključiti kazalnike, kot je mreža 
podružnic ponudnika plačilnih storitev. 

Or. en

Predlog spremembe 216
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 41 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41b) Poleg povečanja ozaveščenosti 
potrošnikov o vrstah storitev in njihovih 
stroških je treba potrošnikom zagotoviti 
možnost, da na podlagi informacij o 
splošni finančni trdnosti banke izberejo 
banko, s katero bodo poslovali, to pa je 
pogosto ista banka, na kateri ima 
potrošnik odprt plačilni račun. To bo 
spodbudilo pritisk potrošnikov, ki je poleg 
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pritiska vlagateljev in nadzornega pritiska 
ena od najmočnejših spodbud za 
spreminjanje podjetij, tako da bodo 
kreditne institucije konkurirale na podlagi 
institucionalne trdnosti, stroškov in 
kakovosti storitev. V ta namen je ustrezno, 
da Komisija oceni možnosti, ki so na voljo 
za uvedbo vseevropskega kazalnika 
finančne trdnosti za kreditne institucije, 
med drugim na podlagi nadzorne ocene 
kapitalske ustreznosti, kakovosti sredstev, 
upravljanja in obvladovanja tveganj ter 
dobičkov in likvidnostne trdnosti, te 
informacije pa morajo biti predstavljene v 
preprosti in lahko razumljivi obliki, npr. 
po semafornem sistemu, in namenjene 
seznanjanju potrošnikov kot dopolnitev 
zagotavljanja informacij o stroških za 
plačilne račune in druge storitve 
bančništva na drobno;

Or. en

Obrazložitev

Olajševanje zamenjave plačilnih računov, glede na to, da potrošniki običajno opravljajo 
največ poslov z banko, na kateri imajo odprt plačilni račun, ne sme povzročiti, da bi banke 
tekmovale le na podlagi stroškov. Pomembno je, da se potrošnikom omogoči izbira tudi na 
podlagi strnjenih informacij o finančni trdnosti banke. Sistem CAMELS, ki ga uporabljata 
Zvezna korporacija za zavarovanje depozitov (FDIC) in ameriška centralna banka za namene 
nadzora, zagotavlja primer kategorij, ki bi jih lahko predstavili potrošnikom, npr. kot 
semaforni sistem.

Predlog spremembe 217
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva določa pravila o 
preglednosti in primerljivosti provizij, 
zaračunanih potrošnikom za njihove 
plačilne račune znotraj Evropske unije, ki 
jih zagotavljajo ponudniki plačilnih 

1. Ta direktiva določa pravila o 
preglednosti in primerljivosti provizij, 
zaračunanih potrošnikom za njihove 
plačilne račune znotraj Evropske unije, ki 
jih zagotavljajo ponudniki plačilnih 
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storitev, ki se nahajajo v Uniji, in pravila o 
zamenjavi plačilnih računov znotraj Unije.

storitev, ki se nahajajo v Uniji, in pravila o 
zamenjavi plačilnih računov znotraj
posamezne države članice.

Or. en

Obrazložitev

Zagotavljanje storitve čezmejne zamenjave računov bi prineslo velike stroške in tveganja ter 
malo očitnih koristi glede na nizko raven povpraševanja po taki čezmejni storitvi. Čezmejne 
transakcije bo olajšalo tudi izvajanje Uredbe št. 260/2012.

Predlog spremembe 218
Werner Langen, Burkhard Balz

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva določa pravila o 
preglednosti in primerljivosti provizij, 
zaračunanih potrošnikom za njihove 
plačilne račune znotraj Evropske unije, ki 
jih zagotavljajo ponudniki plačilnih 
storitev, ki se nahajajo v Uniji, in pravila o 
zamenjavi plačilnih računov znotraj Unije.

1. Ta direktiva določa pravila o 
preglednosti in primerljivosti provizij, 
zaračunanih potrošnikom za njihove 
plačilne račune znotraj Evropske unije, ki 
jih zagotavljajo ponudniki plačilnih 
storitev, ki se nahajajo v Uniji, in pravila o 
zamenjavi plačilnih računov znotraj
posamezne države članice.

Or. de

Predlog spremembe 219
Astrid Lulling

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva določa pravila o 
preglednosti in primerljivosti provizij, 
zaračunanih potrošnikom za njihove 
plačilne račune znotraj Evropske unije, ki 
jih zagotavljajo ponudniki plačilnih 

1. Ta direktiva določa pravila o 
preglednosti in primerljivosti provizij, 
zaračunanih potrošnikom za njihove 
plačilne račune znotraj Evropske unije, ki 
jih zagotavljajo ponudniki plačilnih 
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storitev, ki se nahajajo v Uniji, in pravila o 
zamenjavi plačilnih računov znotraj Unije.

storitev, ki se nahajajo v Uniji, in pravila o 
zamenjavi plačilnih računov znotraj
posamezne države članice.

Or. en

Predlog spremembe 220
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva določa pravila o 
preglednosti in primerljivosti provizij, 
zaračunanih potrošnikom za njihove 
plačilne račune znotraj Evropske unije, ki 
jih zagotavljajo ponudniki plačilnih 
storitev, ki se nahajajo v Uniji, in pravila o 
zamenjavi plačilnih računov znotraj Unije.

1. Ta direktiva določa pravila o 
preglednosti in primerljivosti provizij, 
zaračunanih potrošnikom za njihove 
plačilne račune znotraj Evropske unije, ki 
jih zagotavljajo ponudniki plačilnih 
storitev, ki se nahajajo v Uniji, in pravila o 
zamenjavi plačilnih računov znotraj
posamezne države članice.

Or. en

Predlog spremembe 221
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva določa pravila o 
preglednosti in primerljivosti provizij, 
zaračunanih potrošnikom za njihove 
plačilne račune znotraj Evropske unije, ki 
jih zagotavljajo ponudniki plačilnih 
storitev, ki se nahajajo v Uniji, in pravila o 
zamenjavi plačilnih računov znotraj Unije.

1. Ta direktiva določa pravila o 
preglednosti in primerljivosti provizij, 
zaračunanih potrošnikom za njihove 
plačilne račune znotraj Evropske unije, ki 
jih zagotavljajo ponudniki plačilnih 
storitev, ki se nahajajo v Uniji, in pravila o 
zamenjavi plačilnih računov znotraj
posamezne države članice.

Or. en
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Predlog spremembe 222
Sari Essayah, Sampo Terho

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva določa pravila o 
preglednosti in primerljivosti provizij, 
zaračunanih potrošnikom za njihove 
plačilne račune znotraj Evropske unije, ki 
jih zagotavljajo ponudniki plačilnih 
storitev, ki se nahajajo v Uniji, in pravila o 
zamenjavi plačilnih računov znotraj Unije.

1. Ta direktiva določa pravila o 
preglednosti in primerljivosti provizij, 
zaračunanih potrošnikom za njihove 
plačilne račune znotraj Evropske unije, ki 
jih zagotavljajo ponudniki plačilnih 
storitev, ki se nahajajo v Uniji, in pravila o 
zamenjavi plačilnih računov znotraj
posamezne države članice.

Or. en

Predlog spremembe 223
Astrid Lulling

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta direktiva določa tudi okvir za pravila 
in pogoje, po katerih države članice 
zagotovijo pravico potrošnikov do odprtja 
in uporabe osnovnih plačilnih računov v
Uniji.

2. Ta direktiva določa tudi okvir za pravila 
in pogoje, po katerih države članice 
zagotovijo pravico potrošnikov do odprtja 
in uporabe osnovnih plačilnih računov v
posamezni državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 224
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Brez poseganja v posebne določbe iz 
členov 15–19 se osnovni plačilni račun 
šteje za plačilni račun za namene te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da se določbe o preglednosti v poglavju II in o zamenjavi računov v 
poglavju III uporabljajo tudi za osnovne plačilne račune. V predlogu Komisije to ni 
popolnoma jasno.

Predlog spremembe 225
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice zaradi izpolnjevanja 
zahtev iz te direktive zagotovijo, da imajo 
ponudniki plačilnih storitev dostop do 
obsežnih zbirk funkcionalnih podatkov, 
na podlagi katerih lahko preverijo naslov, 
istovetnost in kreditno sposobnost 
potrošnikov v državi članici, da bi 
prispevale k preprečevanju goljufij ter 
spremljale izpolnjevanje kreditnih 
obveznosti in njihovih zahtev iz 
Direktive 2005/60/ES s strani potrošnikov. 
Pogoji za takšen dostop so 
nediskriminatorni. Obvezna polja v teh 
zbirkah podatkov morajo vključevati ime, 
naslov, datum rojstva, državo stalnega 
prebivališča in državljanstvo.
Dostop do takih zbirk podatkov bo prav 
tako omogočil državam članicam 
izpolnjevanje zahtev iz člena 16 Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
kreditnih pogodbah za stanovanjske 
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nepremičnine.

Or. en

Obrazložitev

Taka zbirka podatkov bi lahko pomagala ponudnikom plačilnih storitev pri preverjanju, ali 
potrošniki zaprošajo za osnovni plačilni račun zakonito, s čimer bi preprečili pranje denarja 
in druge kriminalne dejavnosti. To je pomembno zlasti, če banka potrošniku prej ni 
zagotavljala storitev.

Predlog spremembe 226
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „plačilni račun“ pomeni račun, voden v 
imenu enega ali več uporabnikov plačilnih 
storitev, ki se uporablja za izvrševanje 
plačilnih transakcij;

(b) „plačilni račun“ pomeni račun, voden v 
imenu enega ali več uporabnikov plačilnih 
storitev, ki se uporablja za izvrševanje 
plačilnih transakcij. Za namene te 
direktive „plačilni račun“ ne vključuje:
i) računov, ki so bili prvotno zasnovani 
kot depozitni ali varčevalni računi,
ii) kreditnih kartic,
iii) hipotek na tekočih računih ter
(iv) elektronskih denarnic, denarja in 
plačilnih kartic.

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe te direktive mora biti omejeno na plačilne račune.

Predlog spremembe 227
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka b a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) „osnovni plačilni račun“ pomeni 
tekoči račun s finančnimi storitvami, 
omejenimi na pologe gotovine, dvige 
gotovine, plačilne transakcije z direktnimi 
obremenitvami, uporabo kartice z 
direktno obremenitvijo, spletna plačila, 
kreditna plačila in trajne naloge;

Or. en

Predlog spremembe 228
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) „storitve, povezane s plačilnim 
računom“ pomenijo vse storitve, povezane 
s plačilnim računom, vključno s 
plačilnimi storitvami;

Or. en

Obrazložitev

Evropska potrošniška organizacija (BEUC) predlaga uporabo izraza „storitve, povezane s 
plačilnim računom“ namesto „plačilnih storitev“, saj je prvi izraz v tem okviru natančnejši. 
Zavarovanje plačilne kartice in možnost prekoračitve pozitivnega stanja na primer nista 
plačilni storitvi, vendar ju je treba vključiti med storitve, povezane s plačilnim računom.

Predlog spremembe 229
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka c a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) „storitve, povezane s plačilnim 
računom“ pomenijo vse storitve, povezane 
s plačilnim računom, vključno s 
plačilnimi storitvami;

Or. en

Predlog spremembe 230
Astrid Lulling

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „ponudnik plačilnih storitev“ pomeni 
ponudnika plačilnih storitev, kakor je 
opredeljen v členu 4(9) 
Direktive 2007/64/ES;

(e) „ponudnik plačilnih storitev“ pomeni 
ponudnika plačilnih storitev, kakor je 
opredeljen v členu 4(9) 
Direktive 2007/64/ES; ponudniki plačilnih 
storitev, ki delujejo le kot spletni 
ponudniki elektronskih plačilnih računov, 
so izključeni iz področja uporabe te 
direktive;

Or. en

Predlog spremembe 231
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) „prenosni ponudnik plačilnih storitev“ 
pomeni ponudnika plačilnih storitev, od 
katerega so prenesene informacije o vseh 
ali nekaterih periodičnih plačilih;

(g) „prenosni ponudnik plačilnih storitev“ 
pomeni trenutnega ponudnika plačilnih 
storitev potrošniku, ki prenese informacije 
o vseh ali nekaterih periodičnih plačilih k 
sprejemnemu ponudniku plačilnih 
storitev;
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Or. en

Obrazložitev

Če se ponudnik storitev večkrat zamenja, prejšnji ponudnik storitev v verigi ni odgovoren za 
novi prenos, ker je bila odgovornost za plačila že prenesena na trenutnega ponudnika 
plačilnih storitev.

Predlog spremembe 232
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „sprejemni ponudnik plačilnih storitev“ 
pomeni ponudnika plačilnih storitev, h 
kateremu so prenesene informacije o vseh 
ali nekaterih periodičnih plačilih;

(h) „sprejemni ponudnik plačilnih storitev“ 
pomeni novega ponudnika plačilnih 
storitev, ki ga je potrošnik izbral za 
odprtje novega plačilnega računa in h 
kateremu je prenosni ponudnik plačilnih 
storitev prenesel informacije o vseh ali 
nekaterih periodičnih plačilih;

Or. en

Predlog spremembe 233
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) „provizije“ pomenijo morebitne
stroške, ki jih mora potrošnik plačati 
ponudniku plačilnih storitev za 
zagotavljanje plačilnih storitev ali za 
transakcije, izvedene na plačilni račun;

(k) „provizije“ pomenijo vse stroške,
pristojbine in odhodke za storitve, 
povezane s plačilnim računom, vključno z 
morebitnimi kaznimi, obrestnimi merami 
za kreditne kartice ali prekoračitvami 
pozitivnega stanja na računu, ki jih mora 
potrošnik plačati ponudniku plačilnih 
storitev;
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Or. en

Obrazložitev

Skupina za uporabnike finančnih storitev (FSUG) /Evropska potrošniška organizacija 
(BEUC). Preglednost in primerljivost provizij mora veljati za vse stroške, pristojbine in 
odhodke, povezane s plačilnim računom, vključno s kaznimi, prekoračitvami pozitivnega 
stanja na računu in obrestnimi merami za kreditne kartice.

Predlog spremembe 234
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) „provizije“ pomenijo morebitne 
stroške, ki jih mora potrošnik plačati 
ponudniku plačilnih storitev za 
zagotavljanje plačilnih storitev ali za 
transakcije, izvedene na plačilni račun;

(k) „provizije“ pomenijo vse morebitne 
stroške in kazni, ki jih mora potrošnik 
plačati ponudniku plačilnih storitev za 
zagotavljanje plačilnih storitev in drugih 
storitev, povezanih s plačilnim računom, 
in v zvezi s tem;

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da izraz „provizije“ zajema vse stroške, ki jih morajo potrošniki plačati v 
zvezi s plačilnim računom.

Predlog spremembe 235
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) „provizije“ pomenijo morebitne 
stroške, ki jih mora potrošnik plačati 
ponudniku plačilnih storitev za 
zagotavljanje plačilnih storitev ali za 
transakcije, izvedene na plačilni račun;

(k) „provizije“ pomenijo vse morebitne 
stroške, povezane s plačilnim računom, 
vključno s prekoračitvami pozitivnega 
stanja na računu, kaznimi in obrestnimi 
merami za kreditne kartice, ki jih mora 
potrošnik plačati ponudniku plačilnih 
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storitev za zagotavljanje plačilnih storitev 
ali za transakcije, izvedene na plačilni 
račun;

Or. en

Predlog spremembe 236
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) „zamenjava“ pomeni prenos informacij 
o vseh ali nekaterih trajnih nalogih za 
kreditna plačila, periodične direktne 
obremenitve in periodična vhodna kreditna 
plačila, izvršena na plačilni račun, s 
prenosom pozitivnega stanja sredstev na 
računu z enega plačilnega računa na 
drugega ali brez takšnega prenosa na 
potrošnikovo zahtevo od enega ponudnika 
plačilnih storitev k drugemu ali zaprtje
tega računa;

(m) „zamenjava“ pomeni enkratni prenos 
informacij o vseh ali nekaterih trajnih 
nalogih za kreditna plačila, periodične 
direktne obremenitve in periodična vhodna 
kreditna plačila, izvršena na prejšnjem
plačilnem računu, s prenosom pozitivnega 
stanja sredstev na prejšnjem računu na nov 
plačilni račun ali brez takšnega prenosa na 
potrošnikovo zahtevo od prenosnega
ponudnika plačilnih storitev k
sprejemnemu ponudniku plačilnih storitev
ali zaprtje prejšnjega računa v državi 
članici;

Or. en

Predlog spremembe 237
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) „zamenjava“ pomeni prenos informacij 
o vseh ali nekaterih trajnih nalogih za 
kreditna plačila, periodične direktne 
obremenitve in periodična vhodna kreditna 
plačila, izvršena na plačilni račun, s 
prenosom pozitivnega stanja sredstev na 

(m) „zamenjava“ pomeni prenos informacij 
o vseh ali nekaterih trajnih nalogih za 
kreditna plačila, periodične direktne 
obremenitve in periodična vhodna kreditna 
plačila, izvršena na plačilnem računu, s 
prenosom pozitivnega stanja sredstev na 
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računu z enega plačilnega računa na 
drugega ali brez takšnega prenosa na 
potrošnikovo zahtevo od enega ponudnika 
plačilnih storitev k drugemu ali zaprtje tega 
računa;

računu z enega plačilnega računa na 
drugega ali brez takšnega prenosa na 
potrošnikovo zahtevo od enega ponudnika 
plačilnih storitev k drugemu ali zaprtje tega 
računa; zamenja se lahko le račun s 
pozitivnim ali ničelnim saldom;

Or. en

Predlog spremembe 238
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) „zamenjava“ pomeni prenos informacij 
o vseh ali nekaterih trajnih nalogih za 
kreditna plačila, periodične direktne 
obremenitve in periodična vhodna kreditna 
plačila, izvršena na plačilni račun, s 
prenosom pozitivnega stanja sredstev na 
računu z enega plačilnega računa na 
drugega ali brez takšnega prenosa na 
potrošnikovo zahtevo od enega ponudnika 
plačilnih storitev k drugemu ali zaprtje tega 
računa;

(m) „zamenjava“ pomeni prenos informacij 
o vseh ali nekaterih trajnih nalogih za 
kreditna plačila, periodične direktne 
obremenitve in periodična vhodna kreditna 
plačila, izvršena na plačilnem računu, s 
prenosom pozitivnega stanja sredstev na 
računu z enega plačilnega računa na 
drugega ali brez takšnega prenosa na 
potrošnikovo zahtevo od enega ponudnika 
plačilnih storitev k drugemu znotraj 
Evropske unije ali zaprtje tega računa;

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasniti, da je treba zamenjavo računov omogočiti po 
celotni EU.

Predlog spremembe 239
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka o
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) „kreditno plačilo“ pomeni nacionalno 
ali čezmejno plačilno storitev knjiženja v 
dobro plačilnega računa prejemnika plačila 
na podlagi plačilne transakcije ali serije 
plačilnih transakcij s plačilnega računa 
plačnika, ki jo opravi ponudnik plačilnih 
storitev, ki vodi plačilni račun plačnika na 
podlagi navodil, ki mu jih daje plačnik;

(o) „kreditno plačilo“ pomeni plačilno 
storitev knjiženja v dobro plačilnega 
računa prejemnika plačila na podlagi 
plačilne transakcije ali serije plačilnih 
transakcij s plačilnega računa plačnika, ki 
jo opravi ponudnik plačilnih storitev, ki 
vodi plačilni račun plačnika, na podlagi 
navodil, ki mu jih daje plačnik;

Or. en

Predlog spremembe 240
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka r a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ra) „delovni dan“ pomeni dan, na 
katerega zadevni ponudnik plačilnih 
storitev plačnika ali prejemnika plačila, ki 
sodeluje pri izvršitvi plačilne transakcije, 
posluje tako, kakor se zahteva za izvršitev 
plačilne transakcije, kot določa člen 4(27) 
Direktive 2007/64/ES.

Or. en

Obrazložitev

Za namene nacionalnih sistemov zamenjave je treba zahteve izpolniti v okviru delovnih in ne 
koledarskih dni, glede na to, da banke niso odprte ob koncih tedna.

Predlog spremembe 241
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka r a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ra) „delovni dan“ pomeni dan, na 
katerega zadevni ponudnik plačilnih 
storitev plačnika ali ponudnik plačilnih 
storitev prejemnika plačila, ki sodeluje pri 
izvršitvi plačilne transakcije, posluje tako, 
kakor se zahteva za izvršitev plačilne 
transakcije, kot določa člen 4(27) 
Direktive 2007/64/ES.

Or. en

Predlog spremembe 242
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka r a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ra) „delovni dan“ pomeni dan, na 
katerega zadevni ponudnik plačilnih 
storitev plačnika ali ponudnik plačilnih 
storitev prejemnika plačila, ki sodeluje pri 
izvršitvi plačilne transakcije, posluje tako, 
kakor se zahteva za izvršitev plačilne 
transakcije, kot določa člen 4(27) 
Direktive 2007/64/ES.

Or. en

Obrazložitev

„Delovni dan“ je pojem, ki se uporablja na področju prenosov plačilnih računov, zato ga je 
treba opredeliti.

Predlog spremembe 243
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 3 – naslov 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Seznam najbolj reprezentativnih 
plačilnih storitev, za katere se na 
nacionalni ravni plačuje provizija, in
standardizirana terminologija

Standardizirana terminologija, povezana s
plačilnimi računi

Or. en

Predlog spremembe 244
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 3 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Seznam najbolj reprezentativnih plačilnih
storitev, za katere se na nacionalni ravni
plačuje provizija, in standardizirana 
terminologija

Seznam storitev na nacionalni ravni,
povezanih s plačilnim računom, za katere 
se plačuje provizija, in standardizirana 
terminologija

Or. en

Predlog spremembe 245
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 3 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Seznam najbolj reprezentativnih plačilnih
storitev, za katere se na nacionalni ravni
plačuje provizija, in standardizirana 
terminologija

Seznam storitev na nacionalni ravni,
povezanih s plačilnim računom, za katere 
se plačuje provizija, in standardizirana 
terminologija

Or. en
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Predlog spremembe 246
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 3 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Seznam najbolj reprezentativnih plačilnih 
storitev, za katere se na nacionalni ravni
plačuje provizija, in standardizirana 
terminologija

Seznam najbolj reprezentativnih plačilnih 
storitev na nacionalni ravni in 
standardizirana terminologija

Or. en

Predlog spremembe 247
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi iz člena 20 pripravijo začasni 
seznam najmanj 20 plačilnih storitev, ki 
predstavljajo najmanj 80 % najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitev, za 
katere se na nacionalni ravni plačuje 
provizija. Seznam vključuje izraze in 
opredelitve za vsako določeno storitev.

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi iz člena 20 pripravijo celovit začasni 
seznam storitev na nacionalni ravni,
povezanih s plačilnim računom, za katere 
se plačuje provizija. Seznam vključuje
standardizirane izraze in opredelitve za 
vsako določeno storitev. Za posamezno 
storitev se uporablja le eno ime.

Or. en

Obrazložitev

Nobenega razloga ni, zakaj države članice ne bi mogle katalogizirati stroškov, povezanih s 
posameznimi plačilnimi storitvami, ki se uporabljajo na njihovem ozemlju. Poleg tega mora 
seznam vsebovati vse stroške, ki jih morajo plačati potrošniki, ne le stroškov, strogo 
povezanih z izvedbo plačil.

Predlog spremembe 248
Evelyne Gebhardt



AM\1002483SL.doc 89/164 PE516.948v02-00

SL

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi iz člena 20 pripravijo začasni 
seznam najmanj 20 plačilnih storitev, ki 
predstavljajo najmanj 80 % najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitev, za 
katere se na nacionalni ravni plačuje 
provizija. Seznam vključuje izraze in 
opredelitve za vsako določeno storitev.

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi iz člena 20 pripravijo začasni 
seznam vseh storitev na nacionalni ravni,
povezanih s plačilnim računom, za katere 
se plačuje provizija. Seznam vključuje
standardizirane izraze in opredelitve za 
vsako določeno storitev. Za posamezno 
storitev se uporablja le eno ime.

Or. en

Predlog spremembe 249
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi iz člena 20 pripravijo začasni 
seznam najmanj 20 plačilnih storitev, ki 
predstavljajo najmanj 80 % najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitev, za 
katere se na nacionalni ravni plačuje 
provizija. Seznam vključuje izraze in 
opredelitve za vsako določeno storitev.

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi iz člena 20 pripravijo začasni 
seznam najmanj 15 plačilnih storitev, ki 
predstavljajo najmanj 90 % najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitev na 
nacionalni ravni, za katere se plačuje 
provizija ali so ponujene brezplačno.
Seznam, ki je jasen in jedrnat, vključuje 
izraze in opredelitve za vsako določeno 
storitev.

Or. en

Obrazložitev

Za ustrezen pregled nad strukturo provizij za plačilne račune je treba vključiti tudi storitve, ki 
se zagotavljajo brezplačno. Ker se nekatere storitve v nekaterih državah članicah ponujajo 
brezplačno, v drugih državah članicah pa se zanje uporablja provizija, je ta vidik še posebej 
pomemben za čezmejno standardizacijo in primerjavo.
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Predlog spremembe 250
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi iz člena 20 pripravijo začasni 
seznam najmanj 20 plačilnih storitev, ki 
predstavljajo najmanj 80 % najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitev, za 
katere se na nacionalni ravni plačuje 
provizija. Seznam vključuje izraze in
opredelitve za vsako določeno storitev.

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi iz člena 20 pripravijo začasni 
seznam plačilnih storitev, ki predstavljajo 
najmanj 80 % najbolj reprezentativnih 
plačilnih storitev na nacionalni ravni, za 
katere se plačuje provizija. Seznam 
vključuje opredelitve za vsako določeno 
storitev.

Or. en

Predlog spremembe 251
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi iz člena 20 pripravijo začasni 
seznam najmanj 20 plačilnih storitev, ki 
predstavljajo najmanj 80 % najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitev, za 
katere se na nacionalni ravni plačuje 
provizija. Seznam vključuje izraze in 
opredelitve za vsako določeno storitev.

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi iz člena 20 pripravijo začasni 
seznam najbolj reprezentativnih plačilnih 
storitev, ki predstavljajo najmanj 80 % 
najbolj reprezentativnih plačilnih storitev
na nacionalni ravni, za katere se plačuje 
provizija. Seznam vključuje izraze in 
opredelitve za vsako določeno storitev.

Or. en

Predlog spremembe 252
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi iz člena 20 pripravijo začasni
seznam najmanj 20 plačilnih storitev, ki 
predstavljajo najmanj 80 % najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitev, za 
katere se na nacionalni ravni plačuje 
provizija. Seznam vključuje izraze in 
opredelitve za vsako določeno storitev.

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi iz člena 20 pripravijo seznam
plačilnih storitev, ki predstavljajo najmanj
80 % najbolj reprezentativnih plačilnih 
storitev na nacionalni ravni, za katere se 
plačuje provizija. Seznam vključuje izraze 
in opredelitve za vsako določeno storitev.

Or. en

Obrazložitev

Glede na povezane upravne stroške ni jasno, ali proces standardizacije terminologije 
zagotavlja resnične koristi.

Predlog spremembe 253
Sari Essayah, Sampo Terho

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi iz člena 20 pripravijo začasni
seznam najmanj 20 plačilnih storitev, ki 
predstavljajo najmanj 80 % najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitev, za 
katere se na nacionalni ravni plačuje 
provizija. Seznam vključuje izraze in 
opredelitve za vsako določeno storitev.

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi iz člena 20 pripravijo seznam
plačilnih storitev, ki predstavljajo najmanj
80 % najbolj reprezentativnih plačilnih 
storitev na nacionalni ravni, za katere se 
plačuje provizija. Seznam vključuje izraze 
in opredelitve za vsako določeno storitev.

Or. en

Obrazložitev

Seznami pristojnih organov morajo biti končni. Zahteva o najmanj 20 storitvah lahko privede 
do nenavadnih rezultatov, kot je razcepitev storitve. Kaj pa, če ponudnik plačilnih storitev ne 
zagotavlja vseh standardiziranih plačilnih storitev? Področje uporabe te direktive zajema 
plačilne storitve, opredeljene v direktivi o plačilnih storitvah in uredbi o datumu izteka roka 
za prehod na SEPA.
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Predlog spremembe 254
Werner Langen, Burkhard Balz

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi iz člena 20 pripravijo začasni
seznam najmanj 20 plačilnih storitev, ki 
predstavljajo najmanj 80 % najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitev, za 
katere se na nacionalni ravni plačuje 
provizija. Seznam vključuje izraze in 
opredelitve za vsako določeno storitev.

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi iz člena 20 pripravijo seznam
tistih plačilnih storitev, ki predstavljajo 
najmanj 80 % najbolj reprezentativnih 
plačilnih storitev na nacionalni ravni, za 
katere se plačuje provizija. Seznam 
vključuje izraze in opredelitve za vsako 
določeno storitev.

Or. de

Predlog spremembe 255
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi iz člena 20 pripravijo začasni 
seznam najmanj 20 plačilnih storitev, ki 
predstavljajo najmanj 80 % najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitev, za 
katere se na nacionalni ravni plačuje 
provizija. Seznam vključuje izraze in 
opredelitve za vsako določeno storitev.

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi iz člena 20 pripravijo začasni 
seznam plačilnih storitev, ki predstavljajo 
najmanj 80 % najbolj reprezentativnih 
plačilnih storitev na nacionalni ravni, za 
katere se plačuje provizija. Seznam 
vključuje izraze in opredelitve za vsako 
določeno storitev.

Or. en

Predlog spremembe 256
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi iz člena 20 pripravijo začasni 
seznam najmanj 20 plačilnih storitev, ki 
predstavljajo najmanj 80 % najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitev, za 
katere se na nacionalni ravni plačuje 
provizija. Seznam vključuje izraze in 
opredelitve za vsako določeno storitev.

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi iz člena 20 pripravijo začasni 
seznam najmanj 20 plačilnih storitev, ki 
predstavljajo najmanj 80 % najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitev na 
nacionalni ravni, za katere se plačuje 
provizija. Seznam vključuje izraze in 
opredelitve za vsako določeno storitev ter 
jasno navaja, ali se zanje uporabljajo 
nacionalni predpisi ali predpisi EU.

Or. en

Predlog spremembe 257
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V odstavku 1 pristojni organi 
upoštevajo storitve:

črtano

(1) ki jih potrošniki najpogosteje 
uporabljajo v povezavi s svojim plačilnim 
računom;
(2) ki za potrošnike predstavljajo najvišje 
stroške na storitev;
(3) ki za potrošnike predstavljajo najvišje 
skupne stroške;
(4) ki ponudnikom plačilnih storitev 
prinašajo največji dobiček na storitev;
(5) ki ponudnikom plačilnih storitev 
prinašajo največji skupni dobiček.
EBA na podlagi člena 16 Uredbe (EU) 
št. 1093/2010 pripravi smernice kot pomoč 
pristojnim organom.
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Or. en

Obrazložitev

Ker omejevanje seznama plačilnih storitev ni utemeljeno, merila za njihov izbor niso 
potrebna.

Predlog spremembe 258
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V odstavku 1 pristojni organi 
upoštevajo storitve:

črtano

(1) ki jih potrošniki najpogosteje 
uporabljajo v povezavi s svojim plačilnim 
računom;
(2) ki za potrošnike predstavljajo najvišje 
stroške na storitev;
(3) ki za potrošnike predstavljajo najvišje 
skupne stroške;
(4) ki ponudnikom plačilnih storitev 
prinašajo največji dobiček na storitev;
(5) ki ponudnikom plačilnih storitev 
prinašajo največji skupni dobiček.
EBA na podlagi člena 16 Uredbe (EU) 
št. 1093/2010 pripravi smernice kot pomoč 
pristojnim organom.

Or. en

Obrazložitev

Pristojnim organom držav članic je treba zagotoviti prožnost pri opredeljevanju ustreznih 
plačilnih storitev, ki bodo vključene v področje uporabe glosarja.

Predlog spremembe 259
Evelyne Gebhardt
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Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V odstavku 1 pristojni organi 
upoštevajo storitve:

črtano

(1) ki jih potrošniki najpogosteje 
uporabljajo v povezavi s svojim plačilnim 
računom;
(2) ki za potrošnike predstavljajo najvišje 
stroške na storitev;
(3) ki za potrošnike predstavljajo najvišje 
skupne stroške;
(4) ki ponudnikom plačilnih storitev 
prinašajo največji dobiček na storitev;
(5) ki ponudnikom plačilnih storitev 
prinašajo največji skupni dobiček.
EBA na podlagi člena 16 Uredbe (EU) 
št. 1093/2010 pripravi smernice kot pomoč 
pristojnim organom.

Or. en

Predlog spremembe 260
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V odstavku 1 pristojni organi 
upoštevajo storitve:

črtano

(1) ki jih potrošniki najpogosteje 
uporabljajo v povezavi s svojim plačilnim 
računom;
(2) ki za potrošnike predstavljajo najvišje 
stroške na storitev;
(3) ki za potrošnike predstavljajo najvišje 
skupne stroške;
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(4) ki ponudnikom plačilnih storitev 
prinašajo največji dobiček na storitev;
(5) ki ponudnikom plačilnih storitev 
prinašajo največji skupni dobiček.
EBA na podlagi člena 16 Uredbe (EU) 
št. 1093/2010 pripravi smernice kot pomoč 
pristojnim organom.

Or. en

Predlog spremembe 261
Sari Essayah, Sampo Terho

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V odstavku 1 pristojni organi 
upoštevajo storitve:

črtano

(1) ki jih potrošniki najpogosteje 
uporabljajo v povezavi s svojim plačilnim 
računom;
(2) ki za potrošnike predstavljajo najvišje 
stroške na storitev;
(3) ki za potrošnike predstavljajo najvišje 
skupne stroške;
(4) ki ponudnikom plačilnih storitev 
prinašajo največji dobiček na storitev;
(5) ki ponudnikom plačilnih storitev 
prinašajo največji skupni dobiček.
EBA na podlagi člena 16 Uredbe (EU) 
št. 1093/2010 pripravi smernice kot pomoč 
pristojnim organom.

Or. en

Obrazložitev

Ta merila je zelo težko prenesti v prakso, zato bi bil to zapleten postopek, prav tako pa bi 
Evropski bančni organ ta merila težko opredelil. Na uporabo plačilnih storitev vplivajo 
posamezni potrošniški vzorci, ki se lahko spreminjajo vsak drugi teden ali mesec. Ponudniki 
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plačilnih storitev ponujajo tudi programe nagrajevanja zvestobe z različnimi znižanji za 
različne stranke. Merila ne upoštevajo različnih stroškovnih struktur ponudnikov plačilnih 
storitev. Poleg tega informacije pogosto vključujejo poslovne ali poklicne skrivnosti.

Predlog spremembe 262
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V odstavku 1 pristojni organi 
upoštevajo storitve:

črtano

(1) ki jih potrošniki najpogosteje 
uporabljajo v povezavi s svojim plačilnim 
računom;
(2) ki za potrošnike predstavljajo najvišje 
stroške na storitev;
(3) ki za potrošnike predstavljajo najvišje 
skupne stroške;
(4) ki ponudnikom plačilnih storitev 
prinašajo največji dobiček na storitev;
(5) ki ponudnikom plačilnih storitev 
prinašajo največji skupni dobiček.

Or. en

Predlog spremembe 263
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice o začasnih seznamih iz 
odstavka 1 Komisijo obvestijo v 6 mesecih 
od začetka veljavnosti te direktive.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Glede na povezane upravne stroške ni jasno, ali proces standardizacije terminologije 
zagotavlja resnične koristi.

Predlog spremembe 264
Sari Essayah, Sampo Terho

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice o začasnih seznamih iz 
odstavka 1 Komisijo obvestijo v 6 mesecih
od začetka veljavnosti te direktive.

3. Države članice o seznamih iz odstavka 1 
Komisijo obvestijo v enem letu od začetka 
veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

6 mesecev je zelo kratko obdobje za oblikovanje seznamov; eno leto bi bilo bolj praktično.

Predlog spremembe 265
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice o začasnih seznamih iz 
odstavka 1 Komisijo obvestijo v 6 mesecih
od začetka veljavnosti te direktive.

3. Države članice o začasnih seznamih iz 
odstavka 1 Komisijo obvestijo v enem letu
od začetka veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 266
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov skladu s 
členom 24 o določanju standardizirane 
terminologije EU na podlagi začasnih 
seznamov, predloženih v skladu z 
odstavkom 3, za plačilne storitve, ki so 
skupne vsaj večini držav članic. 
Standardizirana terminologija EU bo 
vključevala skupne izraze in opredelitve za 
skupne storitve.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glede na povezane upravne stroške ni jasno, ali proces standardizacije terminologije 
zagotavlja resnične koristi.

Predlog spremembe 267
Sari Essayah, Sampo Terho

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov skladu s 
členom 24 o določanju standardizirane 
terminologije EU na podlagi začasnih 
seznamov, predloženih v skladu z 
odstavkom 3, za plačilne storitve, ki so 
skupne vsaj večini držav članic. 
Standardizirana terminologija EU bo 
vključevala skupne izraze in opredelitve za 
skupne storitve.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Standardizacija na ravni EU bi bila težavna zaradi nacionalnih razlik, jezikovnih težav, 
različnih razlag itd. Navade in pričakovanja potrošnikov se razlikujejo med državami 
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članicami. Na Finskem se na primer čeki ali direktne obremenitve zelo redko uporabljajo, 
zmanjšuje pa se tudi uporaba gotovine. Na Finskem zajema delež direktnih bremenitev od 
vseh negotovinskih plačil le 4 %, kar pa je veliko več kot v Franciji ali Nemčiji.

Predlog spremembe 268
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov skladu s 
členom 24 o določanju standardizirane 
terminologije EU na podlagi začasnih 
seznamov, predloženih v skladu z 
odstavkom 3, za plačilne storitve, ki so 
skupne vsaj večini držav članic.
Standardizirana terminologija EU bo
vključevala skupne izraze in opredelitve za 
skupne storitve.

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 24 o določanju standardiziranega 
seznama EU na podlagi začasnih 
seznamov, predloženih v skladu z 
odstavkom 3, za plačilne storitve, ki so 
skupne vsaj večini držav članic.
Standardiziran seznam EU bo vključeval
skupne opredelitve, ki zagotavljajo razlage
za skupne storitve, ki se uporabljajo vsaj v 
večini držav članic. Ta seznam bi 
potrošnikom olajšal čezmejno primerjavo 
enakih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 269
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov skladu s 
členom 24 o določanju standardizirane 
terminologije EU na podlagi začasnih 
seznamov, predloženih v skladu z 
odstavkom 3, za plačilne storitve, ki so 
skupne vsaj večini držav članic.
Standardizirana terminologija EU bo 

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 24 o določanju standardizirane 
terminologije EU na podlagi začasnih 
seznamov, predloženih v skladu z 
odstavkom 3, za storitve, ki povezane s 
plačilnim računom in so skupne vsaj 
večini držav članic. Standardizirana 
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vključevala skupne izraze in opredelitve za 
skupne storitve.

terminologija EU bo vključevala skupne 
izraze in opredelitve za skupne storitve. Za 
posamezno storitev se uporablja le eno 
ime.

Or. en

Predlog spremembe 270
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov skladu s 
členom 24 o določanju standardizirane 
terminologije EU na podlagi začasnih 
seznamov, predloženih v skladu z 
odstavkom 3, za plačilne storitve, ki so 
skupne vsaj večini držav članic.
Standardizirana terminologija EU bo 
vključevala skupne izraze in opredelitve za 
skupne storitve.

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 24 o določanju standardizirane 
terminologije EU na podlagi začasnih 
seznamov, predloženih v skladu z 
odstavkom 3, za storitve, ki povezane s 
plačilnim računom in so skupne vsaj 
večini držav članic. Standardizirana 
terminologija EU bo vključevala skupne 
izraze in opredelitve za skupne storitve.

Or. en

Predlog spremembe 271
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov skladu s
členom 24 o določanju standardizirane 
terminologije EU na podlagi začasnih 
seznamov, predloženih v skladu z 
odstavkom 3, za plačilne storitve, ki so 
skupne vsaj večini držav članic.

4. Komisija lahko v skladu s smernicami 
in na podlagi začasnih seznamov, 
predloženih v skladu z odstavkom 3,
predlaga standardizirano terminologijo 
EU za plačilne storitve, ki so skupne vsaj 
večini držav članic. Standardizirana 
terminologija EU bo vključevala skupne 
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Standardizirana terminologija EU bo 
vključevala skupne izraze in opredelitve za 
skupne storitve.

izraze in opredelitve za skupne storitve.

Or. de

Predlog spremembe 272
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov skladu s 
členom 24 o določanju standardizirane 
terminologije EU na podlagi začasnih 
seznamov, predloženih v skladu z 
odstavkom 3, za plačilne storitve, ki so 
skupne vsaj večini držav članic.
Standardizirana terminologija EU bo 
vključevala skupne izraze in opredelitve za 
skupne storitve.

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 24 o določanju standardizirane 
terminologije EU na podlagi začasnih 
seznamov, predloženih v skladu z 
odstavkom 3, za plačilne storitve, ki so 
skupne vsaj večini držav članic.
Standardizirana terminologija EU, ki je 
jasna in jedrnata, bo vključevala skupne 
izraze in opredelitve za skupne storitve.

Or. en

Predlog spremembe 273
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Po objavi delegiranih aktov iz 
odstavka 4 v Uradnem listu Evropske 
unije vsaka država članica 
standardizirano terminologijo EU, 
sprejeto v skladu z odstavkom 4, 
nemudoma vključi na začasni seznam iz 
odstavka 1 in ta seznam objavi.

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 274
Sari Essayah, Sampo Terho

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Po objavi delegiranih aktov iz 
odstavka 4 v Uradnem listu Evropske 
unije vsaka država članica 
standardizirano terminologijo EU, 
sprejeto v skladu z odstavkom 4, 
nemudoma vključi na začasni seznam iz 
odstavka 1 in ta seznam objavi.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 275
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Po objavi delegiranih aktov iz 
odstavka 4 v Uradnem listu Evropske unije 
vsaka država članica standardizirano 
terminologijo EU, sprejeto v skladu z 
odstavkom 4, nemudoma vključi na 
začasni seznam iz odstavka 1 in ta seznam 
objavi.

5. Po objavi delegiranih aktov iz 
odstavka 4 v Uradnem listu Evropske unije 
vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 4 nemudoma objavi 
standardiziran seznam EU.

Or. en

Predlog spremembe 276
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Po objavi delegiranih aktov iz 
odstavka 4 v Uradnem listu Evropske unije 
vsaka država članica standardizirano 
terminologijo EU, sprejeto v skladu z 
odstavkom 4, nemudoma vključi na 
začasni seznam iz odstavka 1 in ta seznam 
objavi.

5. Po objavi delegiranih aktov iz 
odstavka 4 v Uradnem listu Evropske unije 
vsaka država članica standardizirano 
terminologijo EU, sprejeto v skladu z 
odstavkom 4, nemudoma vključi na 
začasni seznam iz odstavka 1 in ta seznam 
objavi. Provizije za storitve, vezane na 
plačilni račun, ki so vključene na ta 
seznam, morda ne bodo zakonsko 
dovoljene v vseh državah članicah. To, ali 
se določena provizija za storitev uporablja 
v državi članici, je določeno v ustreznih 
pravnih določbah zadevne države članice.

Or. en

Obrazložitev

Kljub uvedbi standardizirane terminologije EU na področju provizij za storitve, vezane na 
plačilni račun, bo treba upoštevati razlike v nacionalnih pravnih strukturah v zvezi z uporabo 
teh provizij. Predlog spremembe temelji na prispevku združenja nemških potrošniških 
organizacij (VZBV).

Predlog spremembe 277
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev pred sklenitvijo pogodbe 
za plačilni račun s potrošnikom temu 
potrošniku zagotovijo dokument z 
informacijami o provizijah, ki vsebuje 
seznam najbolj reprezentativnih storitev iz 
člena 3(5) in ustrezne provizije za vsako 
storitev.

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev pred sklenitvijo pogodbe 
za plačilni račun s potrošnikom temu 
potrošniku zagotovijo celovit dokument z 
informacijami o provizijah s poudarkom 
na seznamu najbolj reprezentativnih 
storitev iz člena 3(5) in ustreznih 
provizijah za vsako storitev. Če ponudnik 
plačilnih storitev spremeni provizije, mora 
o teh spremembah natančno in pisno 
obvestiti potrošnike.
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Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na prispevkih socialne platforme in nemškega združenja 
neodvisnih organizacij za socialno skrbstvo.

Predlog spremembe 278
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev pred sklenitvijo pogodbe 
za plačilni račun s potrošnikom temu 
potrošniku zagotovijo dokument z 
informacijami o provizijah, ki vsebuje 
seznam najbolj reprezentativnih storitev iz
člena 3(5) in ustrezne provizije za vsako 
storitev.

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev pred sklenitvijo pogodbe 
za plačilni račun s potrošnikom temu 
potrošniku zagotovijo dokument z 
informacijami o provizijah, ki vsebuje 
seznam najbolj reprezentativnih storitev iz
člena 3(5) in ustrezne provizije za vsako 
storitev ter, kadar je ustrezno, vse ostale 
storitve in ustrezne provizije, povezane z 
računom.

Or. en

Obrazložitev

Dokument z informacijami o provizijah mora potrošniku predstaviti celotno sliko vseh 
stroškov, povezanih s plačilnim računom.

Predlog spremembe 279
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev pred sklenitvijo pogodbe 
za plačilni račun s potrošnikom temu 
potrošniku zagotovijo dokument z 

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev pred sklenitvijo pogodbe 
za plačilni račun s potrošnikom temu 
potrošniku zagotovijo dokument z 
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informacijami o provizijah, ki vsebuje 
seznam najbolj reprezentativnih storitev iz 
člena 3(5) in ustrezne provizije za vsako 
storitev.

informacijami o provizijah, ki vsebuje 
seznam najbolj reprezentativnih storitev iz 
člena 3(1) in ustrezne provizije za vsako 
storitev. Potrošnike je treba v primeru 
spremembe provizij, ki jih morajo plačati, 
ustrezno obvestiti o novih določbah glede 
provizij.

Or. de

Predlog spremembe 280
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev pred sklenitvijo pogodbe 
za plačilni račun s potrošnikom temu 
potrošniku zagotovijo dokument z 
informacijami o provizijah, ki vsebuje 
seznam najbolj reprezentativnih storitev iz 
člena 3(5) in ustrezne provizije za vsako 
storitev.

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev v primernem času pred 
sklenitvijo pogodbe za plačilni račun s 
potrošnikom temu potrošniku zagotovijo 
dokument z informacijami o provizijah, ki 
vsebuje seznam najbolj reprezentativnih 
storitev iz člena 3(5) in ustrezne provizije 
za vsako storitev.

Or. en

Predlog spremembe 281
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev pred sklenitvijo pogodbe 
za plačilni račun s potrošnikom temu 
potrošniku zagotovijo dokument z 
informacijami o provizijah, ki vsebuje 
seznam najbolj reprezentativnih storitev iz 
člena 3(5) in ustrezne provizije za vsako 

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev pred sklenitvijo pogodbe 
za plačilni račun s potrošnikom temu 
potrošniku zagotovijo dokument z 
informacijami o provizijah, ki vsebuje 
seznam najbolj reprezentativnih storitev iz 
člena 3(1) in ustrezne provizije za vsako 
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storitev. storitev.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi predlaganega črtanja člena 3(5).

Predlog spremembe 282
Peter Simon, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru spremembe provizij, ki jih 
morajo plačati potrošniki, morajo 
ponudniki plačilnih storitev obrazložiti to 
spremembo potrošnikom in jih pisno 
obvestiti o višini provizij.

Or. de

Predlog spremembe 283
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da 
ponudnikom plačilnih storitev ni 
dovoljeno zaračunavanje provizij, ki niso 
navedene v dokumentu z informacijami o 
provizijah.

Or. en

Obrazložitev

To je potrebno za zagotovitev celovitosti dokumenta z informacijami o provizijah (BEUC).
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Predlog spremembe 284
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da 
ponudniki plačilnih storitev ne 
zaračunavajo provizij, ki niso izrecno 
navedene v dokumentu z informacijami o 
provizijah.

Or. en

Obrazložitev

V potrošnikih je treba vzpostaviti zaupanje v to, da ni „skritih“ provizij, ki niso vključene v 
dokument z informacijami o provizijah.

Predlog spremembe 285
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ponudniki plačilnih storitev ne smejo 
zaračunavati provizij, ki niso navedene v 
predloženem dokumentu z informacijami 
o provizijah.

Or. en

Predlog spremembe 286
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je ena ali več plačilnih storitev iz 
odstavka 1 na voljo v paketu finančnih
storitev, dokument z informacijami o 
provizijah razkriva, katere storitve iz 
odstavka 1 so vključene v paket, kakšna je 
provizija za celotni paket in kakšna je 
provizija za katero koli storitev, ki ni 
navedena v odstavku 1.

2. Kadar je ena ali več plačilnih storitev iz 
odstavka 1 na voljo v paketu plačilnih
storitev, za katere se uporablja provizija za 
paket, dokument z informacijami o 
provizijah razkriva kakšna je provizija za 
celotni paket, katere storitve so vključene v 
paket in kakšna je provizija za plačilne 
storitve, ki jih ne pokriva pristojbina za 
paket.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da obstaja razlika med računi, ki zagotavljajo določen nabor storitev, in 
računi v paketu z drugimi finančnimi storitvami, kot je zavarovanje. V slednjem primeru 
storitev ni mogoče ločiti. V tem primeru je treba uvesti zahtevo, na podlagi katere mora 
ponudnik plačilnih storitev opozoriti potrošnika na stroške, povezane z odprtjem plačilnega 
računa v paketu, in preveriti, ali je potrošnik upravičen do produkta v paketu.

Predlog spremembe 287
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je ena ali več plačilnih storitev iz 
odstavka 1 na voljo v paketu finančnih 
storitev, dokument z informacijami o 
provizijah razkriva, katere storitve iz 
odstavka 1 so vključene v paket, kakšna je 
provizija za celotni paket in kakšna je 
provizija za katero koli storitev, ki ni 
navedena v odstavku 1.

2. Kadar je ena ali več storitev iz 
odstavka 1 na voljo v paketu finančnih 
storitev, dokument z informacijami o 
provizijah razkriva provizijo za celotni 
paket in ločene provizije za vse storitve, ki
so vključene v paket.

Or. en

Predlog spremembe 288
Sven Giegold
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je ena ali več plačilnih storitev iz 
odstavka 1 na voljo v paketu finančnih 
storitev, dokument z informacijami o 
provizijah razkriva, katere storitve iz 
odstavka 1 so vključene v paket, kakšna je 
provizija za celotni paket in kakšna je 
provizija za katero koli storitev, ki ni 
navedena v odstavku 1.

2. Kadar je ena ali več storitev, povezanih 
s plačilnim računom, iz odstavka 1 na 
voljo v paketu finančnih storitev, 
dokument z informacijami o provizijah 
razkriva, katere storitve iz odstavka 1 so 
vključene v paket, kakšna je provizija za 
celotni paket in kakšna je provizija za 
katero koli storitev, ki ni navedena v 
odstavku 1.

Or. en

Predlog spremembe 289
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je ena ali več plačilnih storitev iz 
odstavka 1 na voljo v paketu finančnih 
storitev, dokument z informacijami o 
provizijah razkriva, katere storitve iz 
odstavka 1 so vključene v paket, kakšna je 
provizija za celotni paket in kakšna je 
provizija za katero koli storitev, ki ni 
navedena v odstavku 1.

2. Kadar je ena ali več storitev, povezanih 
s plačilnim računom, iz odstavka 1 na 
voljo v paketu finančnih storitev, 
dokument z informacijami o provizijah 
razkriva, katere storitve iz odstavka 1 so 
vključene v paket, kakšna je provizija za 
celotni paket in kakšna je provizija za 
katero koli storitev, ki ni navedena v 
odstavku 1.

Or. en

Predlog spremembe 290
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je ena ali več plačilnih storitev iz 
odstavka 1 na voljo v paketu finančnih 
storitev, dokument z informacijami o 
provizijah razkriva, katere storitve iz 
odstavka 1 so vključene v paket, kakšna je 
provizija za celotni paket in kakšna je 
provizija za katero koli storitev, ki ni 
navedena v odstavku 1.

2. Kadar je ena ali več plačilnih storitev iz 
odstavka 1 na voljo v paketu finančnih 
storitev, dokument z informacijami o 
provizijah razkriva, katere storitve iz 
odstavka 1 so vključene v paket, kakšna je 
provizija za celotni paket in, če je možen 
ločen nakup sestavnih delov, kakšna je 
provizija za katero koli storitev, ki ni 
navedena v odstavku 1.

Or. en

Predlog spremembe 291
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je ena ali več plačilnih storitev iz 
odstavka 1 na voljo v paketu finančnih 
storitev, dokument z informacijami o 
provizijah razkriva, katere storitve iz 
odstavka 1 so vključene v paket, kakšna je 
provizija za celotni paket in kakšna je 
provizija za katero koli storitev, ki ni 
navedena v odstavku 1.

2. Kadar je ena ali več plačilnih storitev iz 
odstavka 1 na voljo v paketu finančnih 
storitev, dokument z informacijami o 
provizijah razkriva, katere storitve iz 
odstavka 1 so vključene v paket in kakšna 
je provizija za celotni paket.

Or. en

Obrazložitev

V primeru paketov niso potrebne informacije o cenah posameznih storitev, saj se paket 
ponuja po mesečni ceni. Določanje cene posameznega kreditnega plačila bi bilo precej 
zapleteno in ne bi zadostilo potrebam strank.

Predlog spremembe 292
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je ena ali več plačilnih storitev iz 
odstavka 1 na voljo v paketu finančnih 
storitev, dokument z informacijami o 
provizijah razkriva, katere storitve iz 
odstavka 1 so vključene v paket, kakšna je 
provizija za celotni paket in kakšna je 
provizija za katero koli storitev, ki ni 
navedena v odstavku 1.

2. Kadar je ena ali več plačilnih storitev iz 
odstavka 1 na voljo v paketu finančnih 
storitev, dokument z informacijami o 
provizijah razkriva, katere storitve iz 
odstavka 1 so vključene v paket in kakšna 
je provizija za celotni paket.

Or. en

Predlog spremembe 293
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je ena ali več plačilnih storitev iz 
odstavka 1 na voljo v paketu finančnih 
storitev, dokument z informacijami o 
provizijah razkriva, katere storitve iz 
odstavka 1 so vključene v paket, kakšna je 
provizija za celotni paket in kakšna je 
provizija za katero koli storitev, ki ni 
navedena v odstavku 1.

2. Kadar je ena ali več plačilnih storitev iz 
odstavka 1 na voljo v paketu finančnih 
storitev, dokument z informacijami o 
provizijah razkriva, katere storitve iz 
odstavka 1 so vključene v paket in kakšna 
je provizija za celotni paket.

Or. en

Predlog spremembe 294
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Naslov „dokument z informacijami o črtano
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provizijah“ je jasno naveden na zgornjem 
delu prve strani dokumenta z 
informacijami o provizijah poleg 
skupnega simbola, s katerim se zadevni 
dokument razlikuje od drugih 
dokumentov.

Or. en

Obrazložitev

Ta raven podrobnosti ne ustreza direktivi.

Predlog spremembe 295
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Naslov „dokument z informacijami o 
provizijah“ je jasno naveden na zgornjem 
delu prve strani dokumenta z 
informacijami o provizijah poleg 
skupnega simbola, s katerim se zadevni 
dokument razlikuje od drugih 
dokumentov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Seznam cen se predloži stranki pred sklenitvijo pogodbe; glej na primer člena 41 in 42(3) 
direktive o plačilnih storitvah.

Predlog spremembe 296
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Naslov „dokument z informacijami o 
provizijah“ je jasno naveden na zgornjem 
delu prve strani dokumenta z 
informacijami o provizijah poleg 
skupnega simbola, s katerim se zadevni 
dokument razlikuje od drugih 
dokumentov.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 297
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Jasno se navede, ali se dokument z 
informacijami o provizijah nanaša na 
storitve, povezane s plačilnimi računi, ki 
se ponujajo v podružnici ali prek spleta.

Or. en

Predlog spremembe 298
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Jasno se navede, ali se dokument z 
informacijami o provizijah nanaša na 
storitve, povezane s plačilnimi računi, ki 
se ponujajo v podružnici ali prek spleta.

Or. en



AM\1002483SL.doc 115/164 PE516.948v02-00

SL

Predlog spremembe 299
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Dokument z informacijami o 
provizijah, kadar je primerno, vsebuje 
ustrezne storitve s popolnega seznama 
najbolj reprezentativnih storitev iz člena 
3(1) in ustrezne provizije za vsako storitev.

Or. en

Predlog spremembe 300
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev potrošnikom dajo na 
voljo glosar, ki vključuje vsaj seznam 
plačilnih storitev iz odstavka 1 in z njimi 
povezane opredelitve pojmov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Standardiziran seznam, ki ga predložijo pristojni organi, mora zadostovati.

Predlog spremembe 301
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev potrošnikom dajo na 
voljo glosar, ki vključuje vsaj seznam 
plačilnih storitev iz odstavka 1 in z njimi 
povezane opredelitve pojmov.

4. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev potrošnikom dajo na 
voljo glosar, ki vključuje vse storitve iz 
odstavka 1 in z njimi povezane opredelitve 
pojmov.

Or. en

Predlog spremembe 302
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev potrošnikom dajo na 
voljo glosar, ki vključuje vsaj seznam 
plačilnih storitev iz odstavka 1 in z njimi 
povezane opredelitve pojmov.

4. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev potrošnikom dajo na 
voljo seznam plačilnih storitev iz 
odstavka 1 in z njimi povezane opredelitve 
pojmov.

Or. en

Predlog spremembe 303
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev potrošnikom dajo na 
voljo glosar, ki vključuje vsaj seznam
plačilnih storitev iz odstavka 1 in z njimi 
povezane opredelitve pojmov.

4. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev potrošnikom dajo na 
voljo glosar, ki vključuje vsaj seznam 
storitev iz odstavka 1 in z njimi povezane 
opredelitve pojmov.

Or. en
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Predlog spremembe 304
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice določijo obveznost 
ponudnikov plačilnih storitev za 
zagotovitev, da se v glosarju uporablja 
jasen, nedvoumen in poljuden jezik.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ponudniki plačilnih storitev ne bi smeli biti zavezani dodatni razlagi seznamov, saj bi morali 
biti ti seznami dovolj jasni.

Predlog spremembe 305
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice določijo obveznost 
ponudnikov plačilnih storitev za 
zagotovitev, da se v glosarju uporablja 
jasen, nedvoumen in poljuden jezik.

5. Države članice določijo obveznost 
ponudnikov plačilnih storitev za 
zagotovitev, da se v seznamu uporablja 
jasen, nedvoumen in poljuden jezik.

Or. en

Predlog spremembe 306
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ponudniki plačilnih storitev omogočijo, 
da sta dokument z informacijami o 
provizijah in glosar vedno brezplačno na 
voljo na trajnem nosilcu podatkov v 
prostorih, dostopnih potrošnikom, in v
elektronski obliki na spletnih mestih 
ponudnikov.

6. Ponudniki plačilnih storitev omogočijo, 
da sta dokument z informacijami o 
provizijah in glosar vedno brezplačno na 
voljo na trajnem nosilcu podatkov v 
prostorih, dostopnih vsem potrošnikom, ne 
glede na to, ali so ti potrošniki že stranke 
zadevnega ponudnika plačilnih storitev, 
ter stalno razpoložljiva v lahko dostopni in
potrošnikom prijazni elektronski obliki na 
spletnih mestih ponudnikov.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na prispevku združenja nemških potrošniških organizacij 
(VZBV), njegov namen pa je zagotoviti, da je dokument z informacijami o provizijah na voljo 
na spletu tako za stranke ponudnika plačilnih storitev kot za potrošnike, ki niso njegove 
stranke. Nedavno objavljena študija nemške fundacije za varstvo potrošnikov je razkrila, da 
več kot tretjina od približno 1 500 vprašanih nemških bank ni zagotovilo obrestnih mer za 
prekoračitev pozitivnega stanja na tekočih računih prek spleta in za potrošnike, ki še niso bili 
njihove stranke.

Predlog spremembe 307
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ponudniki plačilnih storitev omogočijo, 
da sta dokument z informacijami o 
provizijah in glosar vedno brezplačno na 
voljo na trajnem nosilcu podatkov v 
prostorih, dostopnih potrošnikom, in v 
elektronski obliki na spletnih mestih 
ponudnikov.

6. Ponudniki plačilnih storitev omogočijo, 
da sta dokument z informacijami o 
provizijah in glosar na zahtevo na voljo na 
trajnem nosilcu podatkov v prostorih, 
dostopnih potrošnikom, in v elektronski 
obliki na spletnih mestih ponudnikov.

Or. en
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Obrazložitev

Nesorazmerno bi bilo zahtevati od ponudnikov plačilnih storitev, da imajo kopije teh 
glosarjev vedno na voljo.

Predlog spremembe 308
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ponudniki plačilnih storitev omogočijo, 
da sta dokument z informacijami o 
provizijah in glosar vedno brezplačno na 
voljo na trajnem nosilcu podatkov v 
prostorih, dostopnih potrošnikom, in v 
elektronski obliki na spletnih mestih 
ponudnikov.

6. Ponudniki plačilnih storitev omogočijo, 
da sta dokument z informacijami o 
provizijah in glosar brezplačno na voljo na 
trajnem nosilcu podatkov v prostorih, 
dostopnih potrošnikom, in v elektronski 
obliki na spletnih mestih ponudnikov.

Or. en

Predlog spremembe 309
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ponudniki plačilnih storitev omogočijo, 
da sta dokument z informacijami o 
provizijah in glosar vedno brezplačno na 
voljo na trajnem nosilcu podatkov v 
prostorih, dostopnih potrošnikom, in v 
elektronski obliki na spletnih mestih 
ponudnikov.

6. Ponudniki plačilnih storitev omogočijo, 
da sta dokument z informacijami o 
provizijah in glosar vedno brezplačno na 
voljo na trajnem nosilcu podatkov v 
prostorih, dostopnih potrošnikom, in v 
elektronski obliki na spletnih mestih 
ponudnikov. Razpoložljivost glosarja na 
trajnem nosilcu podatkov je treba 
zagotoviti na zahtevo.

Or. en
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Predlog spremembe 310
Peter Simon, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ponudniki plačilnih storitev omogočijo, 
da sta dokument z informacijami o 
provizijah in glosar vedno brezplačno na 
voljo na trajnem nosilcu podatkov v 
prostorih, dostopnih potrošnikom, in v 
elektronski obliki na spletnih mestih 
ponudnikov.

6. Ponudniki plačilnih storitev omogočijo, 
da sta dokument z informacijami o 
provizijah in glosar vedno brezplačno na 
voljo na trajnem nosilcu podatkov v 
prostorih, dostopnih potrošnikom, in v 
elektronski obliki na spletnih mestih 
ponudnikov, in sicer tako, da ju je mogoče 
zlahka najti.

Or. de

Predlog spremembe 311
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ponudniki plačilnih storitev omogočijo, 
da sta dokument z informacijami o 
provizijah in glosar vedno brezplačno na 
voljo na trajnem nosilcu podatkov v 
prostorih, dostopnih potrošnikom, in v 
elektronski obliki na spletnih mestih 
ponudnikov.

6. Ponudniki plačilnih storitev omogočijo, 
da sta dokument z informacijami o 
provizijah in standardiziran seznam vedno 
brezplačno na voljo na trajnem nosilcu 
podatkov v prostorih, dostopnih 
potrošnikom, in v elektronski obliki na 
spletnih mestih ponudnikov.

Or. en

Predlog spremembe 312
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s 
členom 26, ki določajo obliko dokumenta 
z informacijami o provizijah, njegov 
skupni simbol in vrstni red, po katerem so 
v dokumentu z informacijami o provizijah 
navedene storitve iz člena 3(5).

črtano

Or. de

Predlog spremembe 313
Sari Essayah, Sampo Terho

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s 
členom 26, ki določajo obliko dokumenta 
z informacijami o provizijah, njegov 
skupni simbol in vrstni red, po katerem so 
v dokumentu z informacijami o provizijah 
navedene storitve iz člena 3(5).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Določitev oblike je treba prepustiti državam članicam.

Predlog spremembe 314
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 7. Države članice določijo obliko 
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sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s 
členom 26, ki določajo obliko dokumenta z 
informacijami o provizijah, njegov skupni 
simbol in vrstni red, po katerem so v 
dokumentu z informacijami o provizijah 
navedene storitve iz člena 3(5).

dokumenta z informacijami o provizijah, 
njegov skupni simbol in vrstni red, po 
katerem so v dokumentu z informacijami o 
provizijah navedene storitve iz člena 3(5).

Or. en

Obrazložitev

Tak dokument bi bilo treba oblikovati na ravni držav članic, da bi se upoštevale nacionalne 
posebnosti.

Predlog spremembe 315
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s 
členom 26, ki določajo obliko dokumenta z 
informacijami o provizijah, njegov skupni 
simbol in vrstni red, po katerem so v 
dokumentu z informacijami o provizijah 
navedene storitve iz člena 3(5).

7. Države članice določijo obliko 
dokumenta z informacijami o provizijah, 
njegov skupni simbol in vrstni red, po 
katerem so v dokumentu z informacijami o 
provizijah navedene storitve iz člena 3(1).

Or. en

Predlog spremembe 316
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s 
členom 26, ki določajo obliko dokumenta z 
informacijami o provizijah, njegov skupni 

7. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s 
členom 26, ki določajo obliko dokumenta z 
informacijami o provizijah, njegov skupni 
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simbol in vrstni red, po katerem so v 
dokumentu z informacijami o provizijah 
navedene storitve iz člena 3(5).

simbol in vrstni red, po katerem so v 
dokumentu z informacijami o provizijah 
navedene storitve iz člena 3(5) in vse 
ostale storitve.

Or. en

Predlog spremembe 317
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Ponudniki plačilnih storitev začnejo 
izvajati omenjene določbe v enem letu po 
objavi seznamov iz člena 3(5) in 
izvedbenih aktov iz odstavka 7 tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je začetek izvajanja določb v zvezi z dokumentom z 
informacijami o provizijah in glosarjem, ko so zahtevane standardizirane informacije 
dejansko na voljo in utemeljujejo potrebne naložbe ponudnikov plačilnih storitev, zlasti v 
informacijske tehnologije. Ta predlog spremembe temelji na prispevku združenja nemških 
zavarovateljev (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft).

Predlog spremembe 318
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Ponudniki plačilnih storitev izpolnijo 
zgornje obveznosti v dvanajstih mesecih 
od objave seznama standardiziranih 
izrazov in opredelitev v skladu s 
členom 3(1) ter od sprejetja izvedbenega 
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akta v skladu z odstavkom 7 tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 319
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Ponudniki plačilnih storitev izpolnijo 
zgornje obveznosti v dvanajstih mesecih 
od objave standardiziranega seznama EU 
v skladu s členom 3(5) ter od sprejetja 
izvedbenega akta v skladu z odstavkom 7 
tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 320
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7b. Raziskave v zvezi z dokumentom z 
informacijami o provizijah pri potrošnikih 
se izvedejo pred izvedbo, da bi zagotovili, 
da so ti prijazni potrošnikom.

Or. en

Predlog spremembe 321
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7b. V vseh državah članicah se pred 
uporabo dokumentov z informacijami o 
provizijah in glosarjev opravijo raziskave 
pri potrošnikih, da bi zagotovili, da so ti 
prijazni potrošnikom.

Or. en

Obrazložitev

O tem, ali so informacije prijazne potrošnikom, ne smejo odločati ponudniki plačilnih storitev 
ali javni uslužbenci. Raziskave je treba izvesti na podlagi dejanskega prispevka potrošnikov, 
da bi določili najučinkovitejšo predstavitev informacij (BEUC).

Predlog spremembe 322
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev potrošniku vsaj enkrat 
letno izdajo obračun vseh provizij, 
zaračunanih za njegov plačilni račun.

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev potrošniku vsaj enkrat 
letno brezplačno izdajo obračun vseh 
provizij, zaračunanih za njegov plačilni 
račun. Če stranka uporabi prekoračitev 
pozitivnega stanja na računu v višini več 
kot 100 EUR, ponudnik plačilnih storitev 
zagotovi mesečni obračun provizij.

Or. en

Obrazložitev

Za povečanje preglednosti precej visokih pristojbin, povezanih z uporabo prekoračitve 
pozitivnega stanja na računu, je treba te stroške razkrivati redno.

Predlog spremembe 323
Olle Ludvigsson
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Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev potrošniku vsaj enkrat 
letno izdajo obračun vseh provizij, 
zaračunanih za njegov plačilni račun.

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev potrošniku vsaj enkrat 
letno izdajo obračun vseh provizij, 
zaračunanih za njegov plačilni račun, ter 
natečenih in plačanih obresti.

Or. en

Obrazložitev

Da bi potrošnikom zagotovili popoln vpogled v stroškovni profil plačilnega računa, je treba v 
obračun vključiti tudi obresti.

Predlog spremembe 324
Werner Langen, Burkhard Balz

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev potrošniku vsaj enkrat 
letno izdajo obračun vseh provizij, 
zaračunanih za njegov plačilni račun.

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev potrošniku vsaj enkrat 
letno izdajo obračun vseh provizij, 
zaračunanih za njegov plačilni račun. Če se 
storitve zagotavljajo v okviru paketa 
finančnih storitev, za katere se plačajo 
enkratni stroški, paket finančnih storitev 
velja kot ena storitev, za katero se plača 
enkratna provizija.

Or. de

Predlog spremembe 325
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev potrošniku vsaj enkrat 
letno izdajo obračun vseh provizij, 
zaračunanih za njegov plačilni račun.

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev potrošniku vsaj enkrat 
letno izdajo obračun vseh provizij, 
zaračunanih za njegov plačilni račun. Ta 
obračun se lahko potrošnikom posreduje 
prek komunikacijskih poti, o katerih so se 
dogovorile strani (tj. v elektronski obliki, 
prek tiskalnika izpiskov itd.). Ponudniki 
plačilnih storitev izvedejo tehnične 
ukrepe, ki so potrebni za izpolnjevanje te 
obveznosti, v dvanajstih mesecih od 
sprejetja akta v skladu z odstavkom 4 tega 
člena.

Or. en

Predlog spremembe 326
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev potrošniku vsaj enkrat 
letno izdajo obračun vseh provizij, 
zaračunanih za njegov plačilni račun.

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev potrošniku na njegovo 
zahtevo vsaj enkrat letno izdajo obračun 
vseh provizij, zaračunanih za njegov 
plačilni račun. Ta obračun se lahko 
potrošnikom posreduje prek 
komunikacijskih poti, o katerih so se 
dogovorile strani (tj. v elektronski obliki, 
prek tiskalnika izpiskov itd.).
Ponudniki plačilnih storitev izvedejo 
tehnične ukrepe, ki so potrebni za 
izpolnjevanje te obveznosti, v dvanajstih 
mesecih od sprejetja akta v skladu z 
odstavkom 4 tega člena.

Or. en
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Predlog spremembe 327
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev potrošniku vsaj enkrat
letno izdajo obračun vseh provizij, 
zaračunanih za njegov plačilni račun.

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev potrošniku po možnosti 
mesečno, najmanj pa enkrat na četrtletje, 
brezplačno izdajo obračun vseh provizij,
zaračunanih za njegov plačilni račun.

Or. en

Predlog spremembe 328
Sari Essayah, Sampo Terho

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev potrošniku vsaj enkrat 
letno izdajo obračun vseh provizij, 
zaračunanih za njegov plačilni račun.

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev potrošniku na njegovo 
zahtevo vsaj enkrat letno izdajo obračun 
vseh provizij, zaračunanih za njegov 
plačilni račun. Obračun se lahko zagotovi 
ali da na voljo v elektronski obliki.

Or. en

Obrazložitev

Praktično bi bilo, da bi se te informacije zagotovile skupaj z bančnim izpiskom, ki bi ga bilo 
treba v skladu z direktivo o plačilnih storitvah zagotoviti vsaj enkrat mesečno. Omogočiti je 
treba, da se te informacije zagotovijo v elektronski obliki, na primer prek e-bančništva 
(člen 43 direktive o plačilnih storitvah). Stranka prejme informacije o stroških storitev, po 
potrebi razčlenjenih, že v bančnem izpisku (členi 38(c), 39(c), 47(c), 48(c) in 43(3)(a) 
direktive o plačilnih storitvah).

Predlog spremembe 329
Sari Essayah
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Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če se plačilne storitve zagotavljajo v 
enem paketu, obračun iz odstavka 1 z 
odstopanjem od odstavka 2(1)(a) in (b) 
vključuje provizije, ki so bile v zadevnem 
obdobju zaračunane za celoten paket.

Or. en

Obrazložitev

Na Finskem se stroški za storitve odtegnejo z računa pozneje, in sicer mesečno, o čemer se je 
treba s stranko dogovoriti vnaprej. Predložene so informacije o časovnem obdobju 
obračunavanja stroškov za storitve, razčlenitev storitev in provizije za storitve. To je ločeni 
del bančnega izpiska. Na Finskem se običajno zagotavljajo paketi storitev, zato zadostuje, da 
je stranka obveščena o ceni paketa. Posebni stroški za posamezno plačilo se sporočijo v 
povezavi s tem plačilom.

Predlog spremembe 330
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da so 
potrošniki pisno obveščeni, kadar 
ponudnik plačilnih storitev namerava 
spremeniti provizije, najmanj en 
koledarski mesec pred začetkom njihove 
uporabe;

Or. en

Predlog spremembe 331
Philippe De Backer, Olle Schmidt
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Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da so 
potrošniki natančno in vnaprej v pisni ali 
elektronski obliki obveščeni, kadar 
ponudnik storitev namerava povišati 
provizije, pred objavo letnega obračuna.

Or. en

Predlog spremembe 332
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) provizija na enoto, zaračunana za 
vsako storitev, kolikokrat je bila storitev 
uporabljena v določenem obdobju in 
datum, ko je bila storitev uporabljena;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta zahteva bi prekomerno obremenila potrošnika, prinesla pa bi malo koristi, glede na to, da 
je veliko teh informacij že na voljo.

Predlog spremembe 333
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) provizija na enoto, zaračunana za 
vsako storitev, kolikokrat je bila storitev 
uporabljena v določenem obdobju in 

črtano
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datum, ko je bila storitev uporabljena;

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi te zahteve bi stranka prejela količino informacij, ki je ne bi mogla nadzorovati. 
Storitve obsegajo na primer kreditna plačila, direktne obremenitve, plačila s karticami in 
dvige gotovine. V skladu s členi 38(c), 39(c), 47(c), 48(c) in 43(3)(a) direktive o plačilnih 
storitvah je treba sporočiti stroške za posamezne plačilne storitve. Ni potrebe po prekrivanju 
informacij.

Predlog spremembe 334
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) provizija na enoto, zaračunana za vsako 
storitev, kolikokrat je bila storitev 
uporabljena v določenem obdobju in 
datum, ko je bila storitev uporabljena;

(a) provizija na enoto, zaračunana za vsako 
storitev, kolikokrat je bila storitev 
uporabljena v določenem obdobju in 
datum, ko je bila storitev uporabljena, ali 
provizija, zaračunana za paket storitev, če 
je potrošnik kupil različne storitve, 
združene v paket;

Or. en

Predlog spremembe 335
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) skupni znesek provizij, zaračunanih za 
vsako storitev, opravljeno v določenem 
obdobju;

(b) skupni znesek provizij, zaračunanih za 
vsako storitev, opravljeno v določenem 
obdobju, ali dodatni stroški na storitev, če 
je potrošnik kupil različne storitve, 
združene v paket, in presegel največje 
število storitev, ki se lahko vključijo v 
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paket, in dodatni stroški za uporabljeno 
storitev, ki ni bila vključena v paket;

Or. en

Predlog spremembe 336
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) skupni znesek provizij, zaračunanih za 
vse storitve, opravljene v določenem 
obdobju.

(c) skupni znesek provizij, zaračunanih za 
vse storitve, opravljene v določenem 
obdobju, ali skupni znesek dodatnih 
stroškov, če je potrošnik kupil različne 
storitve, združene v paket, in presegel 
največje število storitev, ki se lahko 
vključijo v paket, in skupni znesek 
dodatnih stroškov za uporabljene storitve, 
ki niso bile vključene v paket.

Or. en

Predlog spremembe 337
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) povprečno stanje in skupni znesek 
obresti, natečenih v ustreznem obdobju;

Or. en

Predlog spremembe 338
Philippe De Backer



AM\1002483SL.doc 133/164 PE516.948v02-00

SL

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) skupni znesek obresti, natečenih v 
ustreznem obdobju;

Or. en

Predlog spremembe 339
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) obresti, natečene in plačane na račun 
v ustreznem obdobju;

Or. en

Predlog spremembe 340
Peter Simon, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) višina prekoračitve in skupni znesek 
plačanih obresti za prekoračitev v 
določenem obdobju;

Or. de

Predlog spremembe 341
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka c b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) število dni, ko so bila sredstva na 
računu prekoračena, in skupni znesek 
plačanih obresti v ustreznem obdobju;

Or. en

Predlog spremembe 342
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) število dni, ko so bila sredstva na 
računu prekoračena, uporabljene 
obrestne mere in skupni znesek plačanih 
obresti v ustreznem obdobju;

Or. en

Predlog spremembe 343
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cc) predhodno obvestilo o provizijah, ki 
bodo zaračunane v naslednjem obdobju, 
in o provizijah, ki bodo zaračunane, če 
potrošnik ne bo sprejel ukrepov, 
določenih v dokumentu, da bi se izognil 
plačilu teh provizij;

Or. en
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Predlog spremembe 344
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cc) predhodno obvestilo o provizijah, ki 
bodo zaračunane v naslednjem obdobju;

Or. en

Predlog spremembe 345
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) predhodno obvestilo o morebitnih 
spremembah ali povišanjih provizij, ki 
bodo zaračunane v naslednjem obdobju;

Or. en

Predlog spremembe 346
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Naslov „obračun provizij“ je jasno 
naveden na zgornjem delu prve strani 
obračuna provizij poleg skupnega 
simbola, s katerim se zadevni dokument 
razlikuje od drugih dokumentov.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Za namene direktive je ta raven podrobnosti za dokument z informacijami o provizijah 
nepotrebna.

Predlog spremembe 347
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Naslov „obračun provizij“ je jasno 
naveden na zgornjem delu prve strani 
obračuna provizij poleg skupnega 
simbola, s katerim se zadevni dokument 
razlikuje od drugih dokumentov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Določitev oblike je treba prepustiti državam članicam.

Predlog spremembe 348
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Naslov „obračun provizij“ je jasno 
naveden na zgornjem delu prve strani 
obračuna provizij poleg skupnega 
simbola, s katerim se zadevni dokument 
razlikuje od drugih dokumentov.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 349
Sari Essayah, Sampo Terho
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Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s 
členom 26, ki določajo obliko obračuna 
provizij, njegov skupni simbol in vrstni 
red, po katerem so v obračunu provizij 
navedene storitve iz člena 3(5).

4. Države članice določijo obliko obračuna 
provizij iz člena 3(1).

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam je treba omogočiti, da določijo obliko obračuna provizij, ki bo posredovan 
stranki, saj se bodo tako lahko upoštevale nacionalne posebnosti.

Predlog spremembe 350
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s 
členom 26, ki določajo obliko obračuna 
provizij, njegov skupni simbol in vrstni 
red, po katerem so v obračunu provizij 
navedene storitve iz člena 3(5).

4. Države članice določijo obliko obračuna 
provizij, njegov skupni simbol in vrstni 
red, po katerem so v obračunu provizij 
navedene storitve iz člena 3(1).

Or. en

Obrazložitev

Za namene direktive je ta raven podrobnosti za dokument z informacijami o provizijah 
nepotrebna.

Predlog spremembe 351
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s 
členom 26, ki določajo obliko obračuna 
provizij, njegov skupni simbol in vrstni 
red, po katerem so v obračunu provizij 
navedene storitve iz člena 3(5).

4. Države članice določijo obliko obračuna 
provizij, njegov skupni simbol in vrstni 
red, po katerem so v obračunu provizij 
navedene storitve iz člena 1(5).

Or. en

Predlog spremembe 352
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s 
členom 26, ki določajo obliko obračuna 
provizij, njegov skupni simbol in vrstni 
red, po katerem so v obračunu provizij 
navedene storitve iz člena 3(5).

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s 
členom 26, ki določajo obliko obračuna 
provizij, njegov skupni simbol in vrstni 
red, po katerem so v obračunu provizij 
navedene storitve iz člena 3(5) in vse 
ostale storitve.

Or. en

Predlog spremembe 353
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s
členom 26, ki določajo obliko obračuna 
provizij, njegov skupni simbol in vrstni 

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s
členom 25, ki določajo obliko obračuna 
provizij, njegov skupni simbol in vrstni 
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red, po katerem so v obračunu provizij 
navedene storitve iz člena 3(5).

red, po katerem so v obračunu provizij 
navedene storitve iz člena 3(5).

Or. fr

Predlog spremembe 354
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s 
členom 26, ki določajo obliko obračuna 
provizij, njegov skupni simbol in vrstni 
red, po katerem so v obračunu provizij 
navedene storitve iz člena 3(5).

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s 
členom 26, ki določajo obliko obračuna 
provizij, njegov skupni simbol in vrstni 
red, po katerem so v obračunu provizij 
navedene storitve iz člena 3(1).

Or. de

Predlog spremembe 355
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. V vseh državah članicah se pred 
začetkom uporabe obračunov provizij pri 
potrošnikih opravijo raziskave v zvezi z 
njimi, da bi zagotovili, da so prijazni 
potrošnikom.

Or. en

Predlog spremembe 356
Philippe De Backer
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev v svojih pogodbenih in 
poslovnih informacijah, kadar je ustrezno, 
uporabljajo izraze in opredelitve s seznama 
najbolj reprezentativnih plačilnih storitev 
iz člena 3(5).

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev v svojih pogodbenih in 
poslovnih informacijah, kadar je ustrezno, 
uporabljajo opredelitve s seznama najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitev iz 
člena 3(5). Ponudniki plačilnih storitev 
izpolnijo to obveznost v dvanajstih 
mesecih od objave standardiziranega 
seznama EU.

Or. en

Predlog spremembe 357
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev v svojih pogodbenih in 
poslovnih informacijah, kadar je ustrezno, 
uporabljajo izraze in opredelitve s seznama 
najbolj reprezentativnih plačilnih storitev 
iz člena 3(5).

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev v svojih pogodbenih in 
poslovnih informacijah, kadar je ustrezno, 
uporabljajo izraze in opredelitve s seznama 
najbolj reprezentativnih plačilnih storitev 
iz člena 3(5). Ponudniki plačilnih storitev 
izpolnijo to obveznost v dvanajstih 
mesecih od objave seznama 
standardiziranih izrazov in opredelitev.

Or. en

Predlog spremembe 358
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev v svojih pogodbenih in 
poslovnih informacijah, kadar je ustrezno,
uporabljajo izraze in opredelitve s seznama
najbolj reprezentativnih plačilnih storitev 
iz člena 3(5).

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev v svojih pogodbenih in 
poslovnih informacijah uporabljajo izraze 
in opredelitve s seznama storitev, 
povezanih s plačilnim računom, iz 
člena 3(5).

Or. en

Predlog spremembe 359
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev v svojih pogodbenih in 
poslovnih informacijah, kadar je ustrezno,
uporabljajo izraze in opredelitve s seznama
najbolj reprezentativnih plačilnih storitev 
iz člena 3(5).

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev v svojih pogodbenih in 
poslovnih informacijah uporabljajo izraze 
in opredelitve s seznama storitev iz 
člena 3(5).

Or. en

Predlog spremembe 360
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev v svojih pogodbenih in 
poslovnih informacijah, kadar je ustrezno, 
uporabljajo izraze in opredelitve s seznama 
najbolj reprezentativnih plačilnih storitev 
iz člena 3(5).

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice.)
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Or. en

Predlog spremembe 361
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev v svojih pogodbenih in 
poslovnih informacijah, kadar je ustrezno, 
uporabljajo izraze in opredelitve s seznama 
najbolj reprezentativnih plačilnih storitev 
iz člena 3(5).

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev v svojih pogodbenih in 
poslovnih informacijah, kadar je ustrezno, 
uporabljajo izraze in opredelitve s seznama 
najbolj reprezentativnih plačilnih storitev 
iz člena 3(1).

Or. de

Predlog spremembe 362
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev v svojih pogodbenih in 
poslovnih informacijah, kadar je ustrezno, 
uporabljajo izraze in opredelitve s seznama 
najbolj reprezentativnih plačilnih storitev 
iz člena 3(5).

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev v svojih pogodbenih in 
poslovnih informacijah, kadar je ustrezno, 
uporabljajo izraze in opredelitve s seznama 
najbolj reprezentativnih plačilnih storitev 
iz člena 3(1).

Or. en

Obrazložitev

Zaradi predlaganega črtanja člena 3(5).

Predlog spremembe 363
Sari Essayah, Sampo Terho
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki plačilnih storitev lahko v 
svojih pogodbenih in poslovnih 
informacijah za storitve uporabljajo 
blagovne znamke, če navedejo ustrezni 
izraz s seznama iz člena 3(5), kadar je 
ustrezno. Ponudniki plačilnih storitev ne 
uporabljajo blagovnih znamk v 
dokumentu z informacijami o provizijah 
ali v obračunu provizij.

2. Ponudniki plačilnih storitev lahko v 
svojih pogodbenih in poslovnih 
informacijah za storitve uporabljajo 
blagovne znamke, če navedejo ustrezni 
izraz s seznama iz člena 3(1), kadar je 
ustrezno.

Or. en

Obrazložitev

Predhodno in naknadno obveščanje o stroških storitev je bistveni del poslovnih informacij in 
pogodbe s stranko. Kako lahko potrošnik poveže stroške plačil z obračunom provizij in 
standardiziranim seznamom cen, če v njem ni sklicevanj na blagovne znamke in njegovo 
pogodbo? Zdi se, da zadnji stavek člena 6(2) nasprotuje direktivi o plačilnih storitvah in 
običajnim zahtevam glede informacij za potrošnike ter členu 4(2) te direktive.

Predlog spremembe 364
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki plačilnih storitev lahko v 
svojih pogodbenih in poslovnih 
informacijah za storitve uporabljajo 
blagovne znamke, če navedejo ustrezni 
izraz s seznama iz člena 3(5), kadar je 
ustrezno. Ponudniki plačilnih storitev ne 
uporabljajo blagovnih znamk v 
dokumentu z informacijami o provizijah 
ali v obračunu provizij.

2. Ponudniki plačilnih storitev lahko v 
svojih pogodbenih in poslovnih 
informacijah, v dokumentu z 
informacijami o provizijah ali v obračunu 
provizij za storitve uporabljajo blagovne 
znamke, če navedejo ustrezno opredelitev
s seznama iz člena 3(5), kadar je ustrezno.

Or. en
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Predlog spremembe 365
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki plačilnih storitev lahko v 
svojih pogodbenih in poslovnih 
informacijah za storitve uporabljajo 
blagovne znamke, če navedejo ustrezni 
izraz s seznama iz člena 3(5), kadar je 
ustrezno. Ponudniki plačilnih storitev ne 
uporabljajo blagovnih znamk v 
dokumentu z informacijami o provizijah 
ali v obračunu provizij.

2. Ponudniki plačilnih storitev lahko v 
svojih pogodbenih in poslovnih 
informacijah za storitve uporabljajo 
blagovne znamke, če navedejo ustrezni 
izraz s seznama iz člena 3(1), kadar je 
ustrezno.

Or. de

Predlog spremembe 366
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki plačilnih storitev lahko v 
svojih pogodbenih in poslovnih 
informacijah za storitve uporabljajo 
blagovne znamke, če navedejo ustrezni 
izraz s seznama iz člena 3(5), kadar je 
ustrezno. Ponudniki plačilnih storitev ne 
uporabljajo blagovnih znamk v 
dokumentu z informacijami o provizijah ali
v obračunu provizij.

2. Ponudniki plačilnih storitev lahko v 
svojih pogodbenih in poslovnih 
informacijah za storitve uporabljajo 
blagovne znamke, če navedejo ustrezni 
izraz s seznama iz člena 3(5), kadar je 
ustrezno. Ponudniki plačilnih storitev v 
dokumentu z informacijami o provizijah ali 
v obračunu provizij uporabljajo blagovne 
znamke le poleg ustreznega izraza na 
seznamu iz člena 3(5) in jih navedejo v 
oklepajih.

Or. en

Obrazložitev

Name tega predloga spremembe je povečati razumljivost dokumentov z informacijami v zvezi 
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s plačilnim računom. Temelji na prispevku združenja nemških bank (Deutsche 
Kreditwirtschaft) in avstrijskih hranilnic.

Predlog spremembe 367
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki plačilnih storitev lahko v 
svojih pogodbenih in poslovnih 
informacijah za storitve uporabljajo 
blagovne znamke, če navedejo ustrezni 
izraz s seznama iz člena 3(5), kadar je 
ustrezno. Ponudniki plačilnih storitev ne 
uporabljajo blagovnih znamk v dokumentu 
z informacijami o provizijah ali v obračunu 
provizij.

2. Ponudniki plačilnih storitev lahko v 
svojih poslovnih informacijah za storitve 
uporabljajo blagovne znamke, če navedejo 
ustrezni izraz s seznama iz člena 3(5), 
kadar je ustrezno. Ponudniki plačilnih 
storitev ne uporabljajo blagovnih znamk v 
dokumentu z informacijami o provizijah, v 
obračunu provizij ali v pogodbenih 
informacijah.

Or. en

Predlog spremembe 368
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Člen 7 črtano
Primerjalna spletna mesta
1. Države članice v skladu z odstavkoma 2 
in 3 zagotovijo, da imajo potrošniki dostop 
do najmanj enega spletnega mesta, na 
katerem je objavljena primerjava provizij, 
ki jih ponudniki plačilnih storitev 
zaračunajo za storitve, povezane s 
plačilnimi računi na nacionalni ravni.
2. Države članice vzpostavijo prostovoljno 
akreditacijsko shemo za spletna mesta, na 
katerih je objavljena primerjava provizij, 
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ki jih ponudniki plačilnih storitev 
zaračunajo za storitve, povezane s 
plačilnimi računi, in ki jih upravljajo 
zasebni upravljavci. Za pridobitev 
akreditacije morajo primerjalna spletna 
mesta, ki jih upravljajo zasebni 
upravljavci:
(a) biti operativno neodvisna od vseh 
ponudnikov plačilnih storitev;
(b) biti napisana v preprostem jeziku in na 
njih morajo biti, kadar je ustrezno, 
uporabljeni izrazi iz člena 3(5);
(c) zagotavljati najnovejše informacije;
(d) zagotavljati dovolj širok pregled trga 
plačilnih računov;
(e) omogočati učinkovit postopek 
poizvedbe in obravnave pritožb.
3. Kadar v skladu z odstavkom 2 ni 
akreditirano nobeno spletno mesto, države 
članice zagotovijo, da se vzpostavi spletno 
mesto, ki ga upravlja pristojni organ iz 
člena 20 ali kateri koli drug pristojni javni 
organ. Kadar je spletna stran v skladu z 
odstavkom 2 akreditirana, se države 
članice lahko odločijo, da vzpostavijo 
dodatno spletno mesto, ki ga upravlja 
pristojni organ iz člena 20 ali kateri koli 
drug pristojni javni organ. Spletna mesta, 
ki jih pristojni organ upravlja v skladu z 
odstavkom 1, so skladna z odstavkom 2(a) 
do (e).
4. Države članice imajo pravico zavrniti 
ali odvzeti akreditacijo zasebnim 
upravljavcem, kadar ne izpolnjujejo 
obveznosti iz odstavka 2.
5. Države članice zagotovijo, da so 
potrošnikom na voljo zadostne 
informacije o spletnih mestih iz 
odstavka 1. To vključuje vzdrževanje 
javno dostopnega registra akreditiranih 
primerjalnih spletnih mest, kadar je 
ustrezno.

Or. en
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Obrazložitev

Primerjalna spletna mesta presegajo področje uporabe te direktive, ki specifično obravnava 
plačilne račune.

Predlog spremembe 369
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice v skladu z odstavkoma 2 
in 3 zagotovijo, da imajo potrošniki dostop 
do najmanj enega spletnega mesta, na
katerem je objavljena primerjava provizij, 
ki jih ponudniki plačilnih storitev 
zaračunajo za storitve, povezane s 
plačilnimi računi na nacionalni ravni.

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
potrošniki dostop do najmanj enega 
spletnega mesta, ki na nacionalni ravni in v 
skladu z odstavkoma 2 in 3 zagotavlja 
primerjavo:

(a) provizij, ki jih ponudniki plačilnih 
storitev zaračunajo za storitve, povezane s 
plačilnimi računi, in
(b) dejavnikov v zvezi z ravnjo storitev, ki 
jih zagotavlja ponudnik plačilnih storitev, 
vključno s številom podružnic in 
bankomatov. Pri obeh kazalnikih se 
navedejo podatki za določenega 
ponudnika plačilnih storitev in ustrezno 
mrežo ponudnikov plačilnih storitev, če je 
to ustrezno. Poleg tega se navedejo 
informacije o tem, koliko je oddaljena 
najbližja podružnica ponudnika plačilnih 
storitev od uporabnika primerjalnega 
spletnega mesta. 

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti, da primerjalno spletno mesto ustrezno 
upošteva mrežo podružnic in bankomatov, s čimer bi se spodbudila uporaba učinkovitejšega 
pojma konkurence, medtem ko se predlog Komisije ozko osredotoča le na cene. Ta predlog 
spremembe temelji na prispevku združenja nemških zadružnih bank in združenja nemških 
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hranilnic.

Predlog spremembe 370
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice v skladu z odstavkoma 2 
in 3 zagotovijo, da imajo potrošniki dostop 
do najmanj enega spletnega mesta, na 
katerem je objavljena primerjava provizij, 
ki jih ponudniki plačilnih storitev 
zaračunajo za storitve, povezane s 
plačilnimi računi na nacionalni ravni.

1. Države članice v skladu z odstavkoma 2 
in 3 zagotovijo, da imajo potrošniki dostop 
do najmanj enega spletnega mesta, na 
katerem je objavljena primerjava provizij, 
ki jih ponudniki plačilnih storitev 
zaračunajo za storitve, povezane s 
plačilnimi računi na nacionalni ravni, ter 
kakovosti in nabora storitev različnih 
ponudnikov.

Or. de

Predlog spremembe 371
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice v skladu z odstavkoma 2
in 3 zagotovijo, da imajo potrošniki dostop 
do najmanj enega spletnega mesta, na 
katerem je objavljena primerjava provizij, 
ki jih ponudniki plačilnih storitev 
zaračunajo za storitve, povezane s 
plačilnimi računi na nacionalni ravni.

1. Države članice v skladu z odstavkoma 2
ali 3 zagotovijo, da imajo potrošniki dostop 
do najmanj enega spletnega mesta, ki 
vključuje primerjavo provizij, ki jih 
ponudniki plačilnih storitev zaračunajo za 
storitve, povezane s plačilnimi računi na 
nacionalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 372
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen



AM\1002483SL.doc 149/164 PE516.948v02-00

SL

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice v skladu z odstavkoma 2 
in 3 zagotovijo, da imajo potrošniki dostop 
do najmanj enega spletnega mesta, na 
katerem je objavljena primerjava provizij, 
ki jih ponudniki plačilnih storitev 
zaračunajo za storitve, povezane s 
plačilnimi računi na nacionalni ravni.

1. Države članice v skladu z odstavkoma 2 
in 3 zagotovijo, da imajo potrošniki
brezplačen dostop do najmanj enega 
spletnega mesta, na katerem je objavljena 
primerjava provizij in obrestnih mer, ki jih 
ponudniki plačilnih storitev zaračunajo
oziroma uporabljajo v zvezi s plačilnimi 
računi na nacionalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 373
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice v skladu z odstavkoma 2 
in 3 zagotovijo, da imajo potrošniki dostop 
do najmanj enega spletnega mesta, na 
katerem je objavljena primerjava provizij, 
ki jih ponudniki plačilnih storitev 
zaračunajo za storitve, povezane s 
plačilnimi računi na nacionalni ravni.

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice.)

Or. en

Predlog spremembe 374
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice vzpostavijo prostovoljno
akreditacijsko shemo za spletna mesta, na 
katerih je objavljena primerjava provizij, ki 
jih ponudniki plačilnih storitev 
zaračunajo za storitve, povezane s 
plačilnimi računi, in ki jih upravljajo 
zasebni upravljavci. Za pridobitev 
akreditacije morajo primerjalna spletna 
mesta, ki jih upravljajo zasebni 
upravljavci:

2. Države članice vzpostavijo obvezno
akreditacijsko shemo za spletna mesta, na 
katerih je objavljena primerjava elementov 
za primerjavo iz člena 7(1), povezanih s 
plačilnimi računi, in ki jih upravljajo 
zasebni upravljavci. Za pridobitev 
akreditacije morajo primerjalna spletna 
mesta, ki jih upravljajo zasebni 
upravljavci:

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti, da primerjalno spletno mesto ustrezno 
upošteva mrežo podružnic in bankomatov, s čimer bi se spodbudila uporaba učinkovitejšega 
pojma konkurence, medtem ko se predlog Komisije ozko osredotoča le na cene. Predlog 
spremembe temelji na prispevku konfederacije nemških zadružnih bank.

Predlog spremembe 375
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice vzpostavijo prostovoljno 
akreditacijsko shemo za spletna mesta, na 
katerih je objavljena primerjava provizij, ki 
jih ponudniki plačilnih storitev zaračunajo
za storitve, povezane s plačilnimi računi, in 
ki jih upravljajo zasebni upravljavci. Za 
pridobitev akreditacije morajo primerjalna 
spletna mesta, ki jih upravljajo zasebni 
upravljavci:

2. Države članice vzpostavijo prostovoljno 
akreditacijsko shemo za spletna mesta, na 
katerih je objavljena primerjava provizij in 
obrestnih mer, ki jih ponudniki plačilnih 
storitev zaračunajo oziroma uporabljajo v 
zvezi s plačilnimi računi, in ki jih 
upravljajo zasebni upravljavci. Za 
pridobitev akreditacije morajo primerjalna 
spletna mesta, ki jih upravljajo zasebni 
upravljavci:

Or. en
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Predlog spremembe 376
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) biti operativno neodvisna od vseh 
ponudnikov plačilnih storitev;

(a) biti pravno neodvisna od vseh 
ponudnikov plačilnih storitev;

Or. en

Obrazložitev

Zgolj operativna neodvisnost ne more zagotoviti, da ne bi prišlo do navzkrižja interesov. 
Pravna neodvisnost je najboljše zagotovilo, da primerjave ne bodo pristranske.

Predlog spremembe 377
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) biti operativno neodvisna od vseh 
ponudnikov plačilnih storitev;

(a) biti finančno in operativno neodvisna 
od vseh ponudnikov plačilnih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 378
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) biti operativno neodvisna od vseh 
ponudnikov plačilnih storitev;

(a) biti neodvisna od vseh ponudnikov 
plačilnih storitev;

Or. en
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Predlog spremembe 379
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) biti operativno neodvisna od vseh 
ponudnikov plačilnih storitev;

(a) biti operativno neodvisna od vseh 
ponudnikov plačilnih storitev; informacije 
o lastniku in ponudniku spletnega mesta 
morajo biti lahko dostopne in vidne; 

Or. en

Predlog spremembe 380
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) jasno razkrivati lastnike in vir 
financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 381
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) biti napisana v preprostem jeziku in na 
njih morajo biti, kadar je ustrezno, 
uporabljeni izrazi iz člena 3(5);

(b) biti napisana v preprostem jeziku in na 
njih morajo biti, kadar je ustrezno, 
uporabljeni izrazi iz člena 3(1);

Or. de
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Predlog spremembe 382
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) biti napisana v preprostem jeziku in na 
njih morajo biti, kadar je ustrezno, 
uporabljeni izrazi iz člena 3(5);

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice.)

Or. en

Predlog spremembe 383
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljati najnovejše informacije; (c) zagotavljati najnovejše, celovite, točne 
in uporabniku prijazne informacije;

Or. en

Predlog spremembe 384
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljati najnovejše informacije; (c) zagotavljati najnovejše, točne, 
zanesljive in uporabniku prijazne
informacije;

Or. en
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Predlog spremembe 385
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zagotavljati dovolj širok pregled trga 
plačilnih računov;

(d) zagotavljati dovolj širok pregled trga 
plačilnih računov ter sprejemati zahtevke 
za vključitev v spletno mesto s strani 
katerega koli ponudnika plačilnih storitev 
v zadevni državi članici;

Or. en

Predlog spremembe 386
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zagotavljati dovolj širok pregled trga 
plačilnih računov;

(d) zagotavljati dovolj širok pregled trga 
plačilnih računov in informacije o tem, 
kolikšen tržni delež zajema spletno mesto;

Or. en

Predlog spremembe 387
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) zagotavljati informacije, vendar brez 
kakršnih koli priporočil;

Or. en
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Predlog spremembe 388
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) zagotavljati informacije, vendar brez 
kakršnih koli priporočil;

Or. en

Predlog spremembe 389
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Če se ponudnikom plačilnih storitev 
zaračuna vključitev v taka spletna mesta, 
ti stroški ne smejo biti diskriminatorni in 
morajo biti objavljeni na spletnem mestu.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je preprečiti pristranskost do ponudnikov plačilnih storitev, 
vključenih v spletno mesto, na podlagi tega, kdo več plača.

Predlog spremembe 390
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Države članice zagotovijo, da 
ponudniki plačilnih storitev niso 
odgovorni za informacije, ki jih vsebujejo 
akreditirana ali neakreditirana spletna 
mesta, saj ne bodo odgovorni za njihovo 
upravljanje.

Or. en

Predlog spremembe 391
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Pristojni Evropski nadzorni organ je 
pooblaščen za sprejetje osnutka tehničnih 
standardov, da bi določil standarde za 
pogoje, določene v odstavku 2, ki jih mora 
izpolnjevati primerjalno mesto, zlasti za 
dejavnike v zvezi z ravnjo storitev, ki jih 
zagotavlja ponudnik spletnih storitev, 
vključno s številom podružnic; številom 
bankomatov določenega ponudnika 
plačilnih storitev in ustrezne skupine 
ponudnikov plačilnih storitev, če je to 
ustrezno; informacijami o tem, koliko je 
oddaljena najbližja podružnica ponudnika 
plačilnih storitev od uporabnika 
primerjalnega spletnega mesta.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti učinkovite standarde za spodbujanje 
konkurence. Temelji na prispevku združenja nemških zadružnih bank in združenja nemških 
hranilnic.
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Predlog spremembe 392
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Za zagotovitev pregleda nad 
provizijami, ki jih zaračunavajo 
ponudniki plačilnih storitev v Evropski 
uniji, Evropska komisija vzpostavi 
posodobljen, neodvisen, točen, zanesljiv in 
potrošnikom prijazen portal, ki vsebuje 
vse povezave na akreditirana primerjalna 
spletna mesta v ustreznih državah 
članicah. 

Or. en

Predlog spremembe 393
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija vzpostavi in stalno 
posodablja javno dostopen spletni portal 
Unije, ki vsebuje povezave na vsa 
primerjalna spletna mesta, ki jih
upravljajo pristojni organi in akreditirani 
zasebni upravljavci na nacionalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 394
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Do konca leta 2018 se vzpostavijo tudi 
evropska spletna mesta za primerjavo 
provizij, ki jih ponudniki plačilnih storitev 
zaračunajo za storitve, povezane s 
plačilnimi računi, v različnih državah 
članicah.
Evropska komisija do tega datuma 
vzpostavi javno evropsko primerjalno 
spletno mesto, ki ga upravlja v 
sodelovanju z EBA.
Evropska komisija do tega datuma z 
delegiranim aktom v skladu s členom 24 
vzpostavi tudi prostovoljno akreditacijsko 
shemo za zasebna evropska primerjalna 
spletna mesta. Za pridobitev akreditacije 
morajo evropska primerjalna spletna 
mesta, ki jih upravljajo zasebni 
upravljavci, upoštevati vse pogoje iz 
odstavka 2. Evropska komisija ima 
pravico zavrniti ali odvzeti akreditacijo 
zasebnim upravljavcem, kadar ne 
izpolnjujejo obveznosti iz odstavka 2.

Or. en

Predlog spremembe 395
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. Evropska komisija vzpostavi in stalno 
posodablja enotni portal, ki zagotavlja 
povezave do akreditiranih primerjalnih 
spletnih mest za vsako državo članico in 
na evropski ravni.
Ta portal potrošnikom zagotavlja tudi 
glosar, ki vsebuje standardizirano 
terminologijo Unije, sprejeto v skladu s 
členom 3, in smernice o čezmejni 
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zamenjavi plačilnih računov.
Na tem portalu so objavljeni in lahko 
dostopni tudi seznam in kontaktni podatki 
različnih nacionalnih pristojnih organov 
iz člena 20.

Or. en

Predlog spremembe 396
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 a
Portal Unije za primerjalna spletna mesta
1. Države članice obvestijo Komisijo in 
EBA o primerjalnih spletnih mestih, ki se 
upravljajo v skladu s členom 7(1) in (2).
2. Komisija v sodelovanju z EBA vzpostavi 
javno dostopen portal Unije za 
primerjalna spletna mesta na nacionalni 
ravni, ki lahko vzporedno primerjajo tudi 
plačilne račune, ki se zagotavljajo v 
različnih državah članicah. Da bi 
dopolnili te informacije, nudi portal Unije 
potrošnikom glosar, ki vsebuje 
standardizirano terminologijo Unije, 
sprejeto v skladu s členom 3(4), in 
praktične smernice o čezmejni zamenjavi 
plačilnih računov.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe podpira predlog spremembe poročevalca št. 57. Potreben je za 
zadostitev potreb vse bolj mobilnih državljanov EU in za spodbujanje enotnega trga na 
področju storitev, povezanih s plačilnimi računi.
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Predlog spremembe 397
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudnik 
plačilnih storitev, kadar plačilni račun 
ponuja z drugo storitvijo ali produktom kot 
del paketa, potrošnika obvesti, ali lahko 
plačilni račun kupi ločeno, in zagotovi 
ločene informacije o stroških in provizijah, 
ki veljajo za posamezne produkte in 
storitve v paketu.

1. Države članice brez poseganja v člen 
4(2) zagotovijo, da ponudnik plačilnih 
storitev, kadar plačilni račun ponuja z 
drugo finančno storitvijo ali produktom 
kot del paketa, potrošnika obvesti, ali lahko 
plačilni račun kupi ločeno, in v tem 
primeru zagotovi ločene informacije o 
provizijah, ki veljajo za posamezne druge 
finančne produkte in storitve v paketu, 
kadar je mogoče kupiti vsak posamezen 
finančni produkt ali storitev posebej.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da obstaja razlika med računi, ki zagotavljajo določen nabor storitev, in 
računi v paketu z drugimi finančnimi storitvami, kot je zavarovanje. V slednjem primeru 
storitev ni mogoče ločiti. V tem primeru je treba uvesti zahtevo, na podlagi katere mora 
ponudnik plačilnih storitev opozoriti potrošnika na stroške, povezane z odprtjem plačilnega 
računa v paketu, in preveriti, ali je potrošnik upravičen do produkta v paketu.

Predlog spremembe 398
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudnik 
plačilnih storitev, kadar plačilni račun 
ponuja z drugo storitvijo ali produktom kot 
del paketa, potrošnika obvesti, ali lahko 
plačilni račun kupi ločeno, in zagotovi 
ločene informacije o stroških in provizijah, 
ki veljajo za posamezne produkte in 
storitve v paketu.

1. Države članice zagotovijo, da ponudnik 
plačilnih storitev, kadar plačilni račun 
ponuja z drugo storitvijo ali produktom kot 
del paketa, potrošnika obvesti, ali lahko 
plačilni račun kupi ločeno, in zagotovi 
ločene informacije o zadevnih stroških in 
provizijah.
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Or. en

Predlog spremembe 399
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudnik 
plačilnih storitev, kadar plačilni račun 
ponuja z drugo storitvijo ali produktom kot 
del paketa, potrošnika obvesti, ali lahko 
plačilni račun kupi ločeno, in zagotovi 
ločene informacije o stroških in provizijah, 
ki veljajo za posamezne produkte in 
storitve v paketu.

1. Države članice zagotovijo, da ponudnik 
plačilnih storitev, kadar plačilni račun 
ponuja z drugo storitvijo ali produktom kot 
del paketa, potrošnika obvesti, ali lahko 
plačilni račun kupi ločeno, in zagotovi 
ločene informacije o stroških in provizijah, 
ki veljajo za posamezne produkte in 
storitve v paketu, da se zagotovi popolna 
preglednost v zvezi z navzkrižnim 
subvencioniranjem.

Or. en

Predlog spremembe 400
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudnik 
plačilnih storitev, kadar plačilni račun 
ponuja z drugo storitvijo ali produktom
kot del paketa, potrošnika obvesti, ali 
lahko plačilni račun kupi ločeno, in 
zagotovi ločene informacije o stroških in 
provizijah, ki veljajo za posamezne 
produkte in storitve v paketu.

1. Države članice zagotovijo, da ponudnik 
plačilnih storitev, kadar se storitve, 
povezane z osnovnim plačilnim računom 
iz člena 16, ponujajo z drugimi storitvami 
ali produkti kot del paketa, potrošnika
pravočasno in pred sklenitvijo pogodbe za
plačilni račun, da lahko take storitve ali 
produkte kupijo ločeno, in zagotovi ločene 
informacije o stroških in provizijah, ki 
veljajo za posamezne storitve ali produkte 
v paketu.

Or. en
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Obrazložitev

Vezava (tj. siljenje potrošnikov, da kupijo paket, čeprav se lahko elementi zagotovijo ločeno) 
ne sme biti dovoljena. Vse storitve, ki niso povezane s plačilnim računom, je treba navesti 
posebej, potrošniku pa je treba omogočiti sprejetje odločitve o tem, ali jih bo kupil. (Na 
podlagi predlogov FSUG in BEUC)

Predlog spremembe 401
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudnik 
plačilnih storitev, kadar plačilni račun 
ponuja z drugo storitvijo ali produktom kot 
del paketa, potrošnika obvesti, ali lahko 
plačilni račun kupi ločeno, in zagotovi 
ločene informacije o stroških in provizijah, 
ki veljajo za posamezne produkte in 
storitve v paketu.

1. Države članice zagotovijo, da ponudnik 
plačilnih storitev, kadar plačilni račun 
ponuja z drugo storitvijo ali produktom kot 
del paketa, potrošnika obvesti, ali lahko 
plačilni račun kupi ločeno, in v tem 
primeru zagotovi ločene informacije o 
stroških in provizijah, ki veljajo za 
posamezne produkte in storitve v paketu.

Or. en

Predlog spremembe 402
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudnik 
plačilnih storitev, kadar plačilni račun 
ponuja z drugo storitvijo ali produktom kot 
del paketa, potrošnika obvesti, ali lahko 
plačilni račun kupi ločeno, in zagotovi 
ločene informacije o stroških in provizijah, 
ki veljajo za posamezne produkte in 
storitve v paketu.

1. Države članice zagotovijo, da ponudnik 
plačilnih storitev, kadar plačilni račun 
ponuja z drugo storitvijo ali produktom kot 
del paketa, potrošnika v primernem času 
pred sklenitvijo pogodbe za plačilni račun
obvesti, da lahko plačilni račun kupi 
ločeno, in zagotovi ločene informacije o 
stroških in provizijah, ki veljajo za 
posamezne produkte in storitve v paketu.
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Or. en

Predlog spremembe 403
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Potrošnikom je treba omogočiti ločen 
nakup storitev, ki niso povezane z 
osnovnim plačilnim računom iz člena 16.

Or. en

Predlog spremembe 404
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Ponudniki bi morali imeti tudi 
možnost, da strankam z osnovnim 
plačilnim računom kot ločeno storitev 
ponudijo kreditne produkte, kadar je 
ustrezno. Dostop do osnovnega plačilnega 
računa ali njegova uporaba nikakor ne bi 
smela biti omejena na nakup tovrstnih 
takšnih storitev ali produktov oziroma 
pogojena z njim.

Or. en

Predlog spremembe 405
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se ne uporablja, kadar so s 
plačilnim računom ponujene le plačilne 
storitve, opredeljene v členu 4(3) 
Direktive 2007/64/ES.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek se črta, saj ni potreben, če odstavek 1 omogoča združevanje storitev, zajetih v 
opredelitvi osnovnega plačilnega računa iz člena 16.

Predlog spremembe 406
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se ne uporablja, kadar so s 
plačilnim računom ponujene le plačilne 
storitve, opredeljene v členu 4(3) 
Direktive 2007/64/ES.

črtano

Or. en


