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Poprawka 407
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Świadczenie usługi przeniesienia rachunku Świadczenie oraz okres wdrożenia usługi 
przeniesienia rachunku

Or. en

Poprawka 408
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie przez dostawców usług 
płatniczych usługi przeniesienia rachunku 
określonej w art. 10 każdemu 
konsumentowi, który posiada rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego w Unii.

skreślony

Or. en

Poprawka 409
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. Zasady dotyczące przeniesienia mają 
zastosowanie tylko do przeniesienia 
rachunków płatniczych na terenie 
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państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 410
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie przez dostawców usług 
płatniczych usługi przeniesienia rachunku 
określonej w art. 10 każdemu 
konsumentowi, który posiada rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego w Unii.

Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie przez przekazujących i 
otrzymujących dostawców usług 
płatniczych zlokalizowanych w Unii usługi 
przeniesienia rachunku na terenie tego 
samego państwa członkowskiego,
określonej w art. 10 lub równoważnej
każdemu konsumentowi, który posiada 
rachunek płatniczy.

Or. en

Uzasadnienie

Usługę przeniesienia rachunku należy ograniczyć do przeniesienia na terenie danego państwa 
członkowskiego. W ramach tej usługi nie należy przenosić umów i zobowiązań (takich jak 
zwrot płatności) wobec przekazującego dostawcy usług płatniczych. Powinno być to 
jednorazowe przekazanie, które wymaga od konsumenta samodzielnego zawarcia umowy 
o prowadzenie rachunku z otrzymującym dostawcą usług płatniczych.

Poprawka 411
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie przez dostawców usług 
płatniczych usługi przeniesienia rachunku 
określonej w art. 10 każdemu 
konsumentowi, który posiada rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 

Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie przez dostawców usług 
płatniczych usługi przeniesienia rachunku 
określonej w art. 10 każdemu 
konsumentowi, który posiada rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
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zlokalizowanego w Unii. zlokalizowanego w państwie 
członkowskim, w którym przebywa 
konsument.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 412
Werner Langen, Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie przez dostawców usług 
płatniczych usługi przeniesienia rachunku 
określonej w art. 10 każdemu 
konsumentowi, który posiada rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego w Unii.

Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie przez dostawców usług 
płatniczych usługi przeniesienia rachunku 
określonej w art. 10 każdemu 
konsumentowi, który posiada rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego na terenie danego 
państwa.

Or. de

Poprawka 413
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie przez dostawców usług 
płatniczych usługi przeniesienia rachunku 
określonej w art. 10 każdemu 
konsumentowi, który posiada rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 

Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie przez dostawców usług 
płatniczych usługi przeniesienia rachunku 
określonej w art. 10 każdemu 
konsumentowi, który posiada rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych na 
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zlokalizowanego w Unii. terenie danego państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, by oferować te usługi transgranicznie.

Poprawka 414
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie przez dostawców usług 
płatniczych usługi przeniesienia rachunku 
określonej w art. 10 każdemu 
konsumentowi, który posiada rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego w Unii.

Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie przez dostawców usług 
płatniczych usługi przeniesienia rachunku 
określonej w art. 10 każdemu 
konsumentowi, który posiada rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych na 
terenie danego państwa.

Or. en

Poprawka 415
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie przez dostawców usług 
płatniczych usługi przeniesienia rachunku 
określonej w art. 10 każdemu 
konsumentowi, który posiada rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego w Unii.

Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie przez dostawców usług 
płatniczych usługi przeniesienia rachunku 
określonej w art. 10 każdemu 
konsumentowi, który posiada rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego w Unii. Przepisy art. 10 i 
art. 11 należy stosować także do 
podstawowych rachunków bankowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma zagwarantować, że konsumenci korzystający z podstawowych 
rachunków bankowych również mogą korzystać z usługi przeniesienia. Poprawkę 
sformułowano w oparciu o uwagi Niemieckiego Stowarzyszenia Detalistów oraz Europejskiej 
Organizacji Konsumentów.

Poprawka 416
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie przez dostawców usług 
płatniczych usługi przeniesienia rachunku 
określonej w art. 10 każdemu
konsumentowi, który posiada rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego w Unii.

2. Państwa członkowskie zapewniają na 
wniosek konsumenta świadczenie przez 
przedmiotowych dostawców usług 
płatniczych usługi przeniesienia rachunku 
określonej w art. 10 lub równoważnej
konsumentowi, który posiada rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego w Unii i który podjął 
kroki w celu otwarcia nowego rachunku 
płatniczego u otrzymującego dostawcy 
usług płatniczych.

Or. en

Poprawka 417
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wniosek o usługę przeniesienia nie 
obejmuje przeniesienia umowy od 
przekazującego dostawcy usług 
płatniczych do otrzymującego dostawcy 
usług płatniczych.

Or. en
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Poprawka 418
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wniosek o usługę przeniesienia nie 
obejmuje przeniesienia umowy od 
przekazującego dostawcy usług 
płatniczych do otrzymującego dostawcy 
usług płatniczych.

Or. en

Poprawka 419
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odnośnie do przenoszenia rachunku 
między krajowymi dostawcami usług 
płatniczych państwa członkowskie mogą
utrzymać w mocy lub ustanowić przepisy, 
które nieznacznie odbiegają od tych 
określonych w art. 10, pod warunkiem że
obejmują one usprawnienia, które w 
sposób wyraźny są w interesie 
konsumenta.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie posiadają już krajowy system usług przeniesienia rachunku, 
który jest bardziej skuteczny, np. pod względem automatyczności i terminów, niż system 
określony w art. 10. Tak długo, jak konsument czerpie z tego korzyści, należy pozwolić 
państwom członkowskim na utrzymanie lub wprowadzenie takich rozwiązań.

Poprawka 420
Olle Ludvigsson
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNB opracowuje projekty regulacyjnych 
standardów technicznych w celu 
określenia, jakie rodzaje odstępstw 
określonych w ust. 1a są dopuszczane.
EUNB przedkłada powyższe projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
Komisji do dnia…
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.

Or. en

Poprawka 421
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają to, że w 
ciągu dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy dostawcy usług 
płatniczych zapewniają usługę 
przeniesienia rachunku zgodnie z art. 10 
lub zapewniają równorzędne usługi 
przeniesienia rachunku w ciągu 
(maksymalnie) takiego samego przedziału 
czasowego, jaki określono w art. 10, 
każdemu konsumentowi, który posiada 
rachunek płatniczy u dostawcy usług 
płatniczych zlokalizowanego w danym 
państwie członkowskim.

Or. en
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Poprawka 422
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit pierwszy c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, chyba że Komisja 
Europejska postanowi inaczej na 
podstawie regulacyjnej oceny skutków, 
zapewniają to, że w ciągu sześciu lat od 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
dostawcy usług płatniczych zapewnią 
każdemu konsumentowi, który posiada 
rachunek płatniczy u dostawcy usług 
płatniczych zlokalizowanego w Unii 
usługę przeniesienia rachunku opisaną 
w art. 10 lub zapewnią równoważne usługi
przeniesienia rachunku w ciągu 
(maksymalnie) takiego samego przedziału 
czasowego, jaki określono w art. 10. 
Jednocześnie państwa członkowskie 
zapewniają wdrożenie mechanizmu 
automatycznego przekierowania zleceń 
stałych i poleceń zapłaty na rachunek 
posiadany przez konsumenta 
u otrzymującego dostawcy usług 
płatniczych.

Or. en

Poprawka 423
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit pierwszy d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają to, że 
do momentu wdrożenia systemu 
przeniesienia transgranicznego, 
zamknięcie rachunku płatniczego w 
jednym państwie członkowskim 
i przeniesienie salda na nowy rachunek 
płatniczy w innym państwie członkowskim 
nie jest nadmiernie trudne lub uciążliwe 
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dla konsumenta.

Or. en

Poprawka 424
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
inicjowanie usługi przeniesienia rachunku 
przez otrzymującego dostawcę usług 
płatniczych oraz świadczenie jej zgodnie z 
przepisami określonymi w ust. 2–7.

1. Państwa członkowskie zapewniają to, że
usługi płatnicze związane z bieżącym lub 
przyszłym rachunkiem płatniczym są 
dostępne w czasie całego procesu 
przeniesienia rachunku. Państwa 
członkowskie zapewniają także
inicjowanie usługi przeniesienia rachunku 
przez otrzymującego dostawcę usług 
płatniczych oraz świadczenie jej zgodnie z 
przepisami określonymi w ust. 2–7.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę sformułowano w oparciu o uwagi Niemieckiego Stowarzyszenia 
Organizacji Ochrony Konsumentów (VZBV).

Poprawka 425
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
inicjowanie usługi przeniesienia rachunku 
przez otrzymującego dostawcę usług 
płatniczych oraz świadczenie jej zgodnie z 
przepisami określonymi w ust. 2–7.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
inicjowanie usługi przeniesienia rachunku 
przez otrzymującego dostawcę usług 
płatniczych oraz świadczenie jej zgodnie z 
przepisami określonymi w ust. 2–7 oraz 
uwzględnienie istotnych stosunków 
umownych konsumentów z danymi 
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podmiotami gospodarczymi.

Or. de

Poprawka 426
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
inicjowanie usługi przeniesienia rachunku 
przez otrzymującego dostawcę usług 
płatniczych oraz świadczenie jej zgodnie z 
przepisami określonymi w ust. 2–7.

1. Państwa członkowskie zapewniają to, że 
usługa przeniesienia rachunku jest 
automatyczna lub inicjowana przez 
otrzymującego dostawcę usług płatniczych 
oraz świadczona zgodnie z przepisami 
określonymi w ust. 2–7. Państwa 
członkowskie mogą wprowadzić szerzej 
zakrojone usługi przeniesienia rachunku.

Or. en

Poprawka 427
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
inicjowanie usługi przeniesienia rachunku 
przez otrzymującego dostawcę usług 
płatniczych oraz świadczenie jej zgodnie z 
przepisami określonymi w ust. 2–7.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
inicjowanie usługi przeniesienia rachunku 
przez otrzymującego dostawcę usług 
płatniczych oraz świadczenie jej zgodnie z 
przepisami określonymi w ust. 2–7 i przy 
wsparciu wszystkich zaangażowanych 
osób trzecich.

Or. en

Poprawka 428
Philippe De Backer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Usługę przeniesienia rachunku inicjuje 
otrzymujący dostawca usług płatniczych. 
Otrzymujący dostawca usług płatniczych 
zwraca się do konsumenta o wydanie 
pisemnego upoważnienia do wykonania 
usługi przeniesienia rachunku. 
Upoważnienie to umożliwia konsumentowi 
udzielenie przekazującemu dostawcy usług 
płatniczych wyraźnej zgody na 
prowadzenie każdego z działań 
wymienionych w ust. 3 lit. e) i f) oraz 
udzielenie otrzymującemu dostawcy usług 
płatniczych wyraźnej zgody na 
prowadzenie każdego z działań 
wymienionych w ust. 4 lit. c) i d) oraz ust. 
5. Upoważnienie umożliwia także 
konsumentowi wyraźne zażądanie od 
przekazującego dostawcy usług 
płatniczych przekazania informacji 
wymienionych w ust. 3 lit. a) i b). W 
upoważnieniu określa się również datę, od 
której regularne płatności mają być 
obsługiwane za pośrednictwem rachunku 
otwartego u otrzymującego dostawcy usług 
płatniczych.

2. Usługę przeniesienia rachunku inicjuje 
otrzymujący dostawca usług płatniczych 
na wniosek konsumenta. Otrzymujący 
dostawca usług płatniczych zwraca się do 
konsumenta o wydanie pisemnego 
upoważnienia do wykonania usługi 
przeniesienia rachunku. W przypadku 
wspólnych rachunków zgodę muszą 
podpisać wszyscy właściciele rachunku. 
Zgodę sporządza się w urzędowym języku 
państwa członkowskiego, w którym 
zainicjowano usługę przeniesienia 
rachunku, lub w każdym innym języku 
uzgodnionym przez strony. Upoważnienie 
to umożliwia konsumentowi udzielenie 
przekazującemu dostawcy usług 
płatniczych wyraźnej zgody na 
prowadzenie każdego z działań 
wymienionych w ust. 3 lit. e) i f) oraz 
udzielenie otrzymującemu dostawcy usług 
płatniczych wyraźnej zgody na 
prowadzenie każdego z działań 
wymienionych w ust. 4 lit. c) i d) oraz 
ust. 5. Upoważnienie umożliwia także 
konsumentowi wyraźne zażądanie od 
przekazującego dostawcy usług 
płatniczych przekazania informacji 
wymienionych w ust. 3 lit. a) i b). W 
upoważnieniu określa się również datę, od 
której regularne płatności mają być 
obsługiwane za pośrednictwem rachunku 
otwartego u otrzymującego dostawcy usług 
płatniczych. Datę tą ustala się na co 
najmniej siódmy dzień roboczy od dnia 
otrzymania przez przekazującego 
dostawcę usług płatniczych wniosku o 
wykonanie przeniesienia rachunku od 
otrzymującego dostawcy usług płatniczych 
zgodnie z art. 10 ust. 6.

Or. en
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Poprawka 429
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Usługę przeniesienia rachunku inicjuje 
otrzymujący dostawca usług płatniczych. 
Otrzymujący dostawca usług płatniczych 
zwraca się do konsumenta o wydanie 
pisemnego upoważnienia do wykonania 
usługi przeniesienia rachunku. 
Upoważnienie to umożliwia konsumentowi 
udzielenie przekazującemu dostawcy usług 
płatniczych wyraźnej zgody na 
prowadzenie każdego z działań 
wymienionych w ust. 3 lit. e) i f) oraz 
udzielenie otrzymującemu dostawcy usług 
płatniczych wyraźnej zgody na 
prowadzenie każdego z działań 
wymienionych w ust. 4 lit. c) i d) oraz ust. 
5. Upoważnienie umożliwia także 
konsumentowi wyraźne zażądanie od 
przekazującego dostawcy usług 
płatniczych przekazania informacji 
wymienionych w ust. 3 lit. a) i b). W 
upoważnieniu określa się również datę, od 
której regularne płatności mają być 
obsługiwane za pośrednictwem rachunku 
otwartego u otrzymującego dostawcy usług 
płatniczych.

2. Usługę przeniesienia rachunku inicjuje 
otrzymujący dostawca usług płatniczych. 
Otrzymujący dostawca usług płatniczych 
zwraca się do konsumenta o wydanie 
pisemnego upoważnienia do wykonania 
usługi przeniesienia rachunku. 
Upoważnienie to umożliwia konsumentowi 
udzielenie przekazującemu dostawcy usług 
płatniczych wyraźnej zgody na 
prowadzenie każdego z działań 
wymienionych w ust. 3 lit. c), e) i f) oraz 
udzielenie otrzymującemu dostawcy usług 
płatniczych wyraźnej zgody na 
prowadzenie każdego z działań 
wymienionych w ust. 4 lit. c) i d) oraz 
ust. 5. Upoważnienie umożliwia także 
konsumentowi wyraźne zażądanie od 
przekazującego dostawcy usług 
płatniczych przekazania informacji 
wymienionych w ust. 3 lit. a) i b). W 
upoważnieniu określa się również zlecenia 
płatnicze wymienione w ust. 4 lit. a i b 
oraz datę, od której regularne płatności 
mają być obsługiwane za pośrednictwem 
rachunku otwartego u otrzymującego 
dostawcy usług płatniczych.

Or. de

Poprawka 430
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu jednego dnia roboczego od 
otrzymania upoważnienia, o którym mowa 
w ust. 2, otrzymujący dostawca usług 

3. W rozsądnym terminie od otrzymania 
upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, 
otrzymujący dostawca usług płatniczych 
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płatniczych zwraca się do przekazującego 
dostawcy usług płatniczych o 
przeprowadzenie następujących działań:

zwraca się do przekazującego dostawcy 
usług płatniczych o przeprowadzenie 
następujących działań:

Or. en

Uzasadnienie

Okres jednego dnia jest zbyt krótki ze względu na wewnętrzne procedury, których należy 
przestrzegać.

Poprawka 431
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu jednego dnia roboczego od 
otrzymania upoważnienia, o którym mowa 
w ust. 2, otrzymujący dostawca usług 
płatniczych zwraca się do przekazującego 
dostawcy usług płatniczych o 
przeprowadzenie następujących działań:

3. W rozsądnym terminie od otrzymania 
upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, 
otrzymujący dostawca usług płatniczych 
zwraca się do przekazującego dostawcy 
usług płatniczych o przeprowadzenie 
następujących działań:

Or. en

Poprawka 432
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu jednego dnia roboczego od 
otrzymania upoważnienia, o którym mowa 
w ust. 2, otrzymujący dostawca usług 
płatniczych zwraca się do przekazującego 
dostawcy usług płatniczych o 
przeprowadzenie następujących działań:

3. W ciągu maksymalnie dwóch 
bankowych dni roboczych od otrzymania 
upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, 
otrzymujący dostawca usług płatniczych 
zwraca się do przekazującego dostawcy 
usług płatniczych o przeprowadzenie 
następujących działań:

Or. de
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Poprawka 433
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu jednego dnia roboczego od 
otrzymania upoważnienia, o którym mowa 
w ust. 2, otrzymujący dostawca usług 
płatniczych zwraca się do przekazującego 
dostawcy usług płatniczych o 
przeprowadzenie następujących działań:

3. W ciągu trzech dni roboczych od 
otrzymania upoważnienia, o którym mowa 
w ust. 2, otrzymujący dostawca usług 
płatniczych zwraca się do przekazującego 
dostawcy usług płatniczych 
o przeprowadzenie następujących działań:

Or. en

Uzasadnienie

Jeden dzień to za mało. Bank może musieć wykonać te zadania na poziomie grupy bankowej.

Poprawka 434
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera –a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–a) zapewnienie automatycznego 
przekierowania zleceń stałych i poleceń 
zapłaty na rachunek posiadany przez 
konsumenta u otrzymującego dostawcy 
usług płatniczych przez okres trzynastu 
miesięcy;

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z czynników zniechęcających do przeniesienia rachunku jest przeniesienie zleceń 
stałych i poleceń zapłaty. Wymagając od dostawcy usług płatniczych, do którego konsument 
przenosi rachunek, przekierowywania tych automatycznych płatności w ciągu roku i jednego 
miesiąca, konsument dysponuje odpowiednim czasem na uzgodnienie ich u otrzymującego 
dostawcy usług płatniczych.
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Poprawka 435
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazanie otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych oraz – jeżeli konsument 
wyraźnie tego zażądał zgodnie z ust. 2 –
konsumentowi wykazu wszystkich 
istniejących zleceń stałych dotyczących 
poleceń przelewu oraz zleconych przez 
dłużnika poleceń zapłaty;

a) zapewnienie konsumentowi
wyczerpującego zbiorczego wykazu 
wszystkich istniejących zleceń stałych 
dotyczących poleceń przelewu oraz 
zleconych przez dłużnika poleceń zapłaty 
oraz zwrócenie się do konsumenta 
o potwierdzenia przeniesienia ich do
otrzymującego dostawcy usług 
płatniczych;

Or. en

Poprawka 436
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazanie otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych oraz – jeżeli konsument 
wyraźnie tego zażądał zgodnie z ust. 2 –
konsumentowi wykazu wszystkich 
istniejących zleceń stałych dotyczących 
poleceń przelewu oraz zleconych przez 
dłużnika poleceń zapłaty;

a) przekazanie otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych oraz – jeżeli konsument 
wyraźnie tego zażądał zgodnie z ust. 2 –
konsumentowi wykazu wszystkich 
istniejących zleceń stałych dotyczących 
poleceń przelewu oraz dostępnych poleceń 
zapłaty oraz poleceń przelewu z datą 
wykonania począwszy od daty określonej 
w upoważnieniu;

Or. en

Poprawka 437
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazanie otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych oraz – jeżeli konsument 
wyraźnie tego zażądał zgodnie z ust. 2 –
konsumentowi wykazu wszystkich 
istniejących zleceń stałych dotyczących 
poleceń przelewu oraz zleconych przez 
dłużnika poleceń zapłaty;

a) przekazanie otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych oraz – jeżeli konsument 
wyraźnie tego zażądał zgodnie z ust. 2 –
konsumentowi wykazu wszystkich 
istniejących zleceń stałych dotyczących 
poleceń przelewu oraz dostępnych poleceń 
zapłaty oraz poleceń przelewu z datą 
wykonania począwszy od daty określonej 
w upoważnieniu;

Or. en

Poprawka 438
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazanie otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych oraz – jeżeli konsument 
wyraźnie tego zażądał zgodnie z ust. 2 –
konsumentowi wykazu wszystkich 
istniejących zleceń stałych dotyczących 
poleceń przelewu oraz zleconych przez 
dłużnika poleceń zapłaty;

a) przekazanie otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych oraz – jeżeli konsument 
wyraźnie tego zażądał zgodnie z ust. 2 –
konsumentowi wykazu wszystkich 
istniejących zleceń stałych dotyczących 
poleceń przelewu;

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek musi uwzględniać nowy plan SEPA.

Poprawka 439
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazanie otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych oraz – jeżeli konsument 
wyraźnie tego zażądał zgodnie z ust. 2 –
konsumentowi wykazu wszystkich 
istniejących zleceń stałych dotyczących 
poleceń przelewu oraz zleconych przez 
dłużnika poleceń zapłaty;

a) przekazanie otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych oraz – jeżeli konsument 
wyraźnie tego zażądał zgodnie z ust. 2 –
konsumentowi wykazu wszystkich 
istniejących zleceń stałych dotyczących
poleceń przelewu oraz znanych dostawcy 
usług płatniczych zleconych przez 
dłużnika poleceń zapłaty;

Or. de

Poprawka 440
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przekazanie otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych oraz – jeżeli konsument 
wyraźnie tego zażądał zgodnie z ust. 2 –
konsumentowi dostępnych informacji na 
temat przychodzących na rachunek poleceń 
przelewu oraz zleconych przez wierzyciela 
poleceń zapłaty realizowanych na 
rachunku konsumenta w ciągu ostatnich 13 
miesięcy;

b) jeżeli konsument wyraźnie tego zażądał 
zgodnie z ust. 2, przekazanie 
otrzymującemu dostawcy usług 
płatniczych oraz konsumentowi 
dostępnych informacji na temat 
przychodzących na rachunek poleceń 
przelewu oraz zleconych przez wierzyciela 
poleceń zapłaty realizowanych na 
rachunku konsumenta w ciągu ostatnich 
13 miesięcy;

Or. de

Poprawka 441
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przekazanie otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych oraz – jeżeli konsument 
wyraźnie tego zażądał zgodnie z ust. 2 –

b) przekazanie otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych oraz – jeżeli konsument 
wyraźnie tego zażądał zgodnie z ust. 2 –
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konsumentowi dostępnych informacji na 
temat przychodzących na rachunek poleceń 
przelewu oraz zleconych przez wierzyciela 
poleceń zapłaty realizowanych na 
rachunku konsumenta w ciągu ostatnich 13 
miesięcy;

konsumentowi dostępnych informacji na 
temat przychodzących na rachunek poleceń 
przelewu oraz zleconych przez wierzyciela 
poleceń zapłaty realizowanych na 
rachunku konsumenta w ciągu ostatnich 
13 miesięcy; przekazujący dostawca usług 
płatniczych udziela konsumentowi 
informacji tylko, jeśli przekazujący 
dostawca usług płatniczych jeszcze nie 
przekazał informacji konsumentowi, 
zgodnie z przepisami ustawowymi;

Or. en

Poprawka 442
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przekazanie otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych wszelkich dodatkowych 
informacji, które otrzymujący dostawca 
usług płatniczych uznaje za niezbędne w 
celu dokonania przeniesienia rachunku;

c) przekazanie otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych wszelkich dodatkowych 
informacji, które otrzymujący dostawca 
usług płatniczych uznaje za niezbędne 
w celu dokonania przeniesienia rachunku, 
o ile jest to zgodne z obowiązującymi 
wymogami co do ochrony danych;

Or. de

Poprawka 443
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przekazanie otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych wszelkich dodatkowych
informacji, które otrzymujący dostawca 
usług płatniczych uznaje za niezbędne w 
celu dokonania przeniesienia rachunku;

c) przekazanie otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych wszelkich mających 
znaczenie informacji, które otrzymujący 
dostawca usług płatniczych uznaje za 
niezbędne w celu dokonania przeniesienia 



AM\1002485PL.doc 21/161 PE516.959v02-00

PL

rachunku;

Or. en

Poprawka 444
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przekazanie otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych wszelkich dodatkowych
informacji, które otrzymujący dostawca 
usług płatniczych uznaje za niezbędne w 
celu dokonania przeniesienia rachunku;

c) przekazanie otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych mających znaczenie
informacji, które otrzymujący dostawca 
usług płatniczych uznaje za niezbędne w 
celu dokonania przeniesienia rachunku;

Or. en

Poprawka 445
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE 

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) anulowanie zleceń stałych i 
zaprzestanie akceptowania poleceń 
zapłaty od daty określonej w 
upoważnieniu, o ile przekazujący 
dostawca usług płatniczych nie zapewnia 
mechanizmu automatycznego 
przekierowywania zleceń stałych i poleceń 
zapłaty na rachunek posiadany przez 
konsumenta u otrzymującego dostawcy 
usług płatniczych;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Dostawcy usług płatniczych chętnie utrudniają przenoszenie od nich rachunków. Jednym 
z przejawów tego zjawiska jest brak automatycznego przekierowania płatności 
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automatycznych. Zobacz także poprawkę Green na temat art. 10 ust. 3 lit. a).

Poprawka 446
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) anulowanie zleceń stałych i 
zaprzestanie akceptowania poleceń 
zapłaty od daty określonej w 
upoważnieniu, o ile przekazujący 
dostawca usług płatniczych nie zapewnia 
mechanizmu automatycznego 
przekierowywania zleceń stałych i poleceń 
zapłaty na rachunek posiadany przez 
konsumenta u otrzymującego dostawcy 
usług płatniczych;

skreślona

Or. en

Poprawka 447
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) anulowanie zleceń stałych i zaprzestanie 
akceptowania poleceń zapłaty od daty 
określonej w upoważnieniu, o ile 
przekazujący dostawca usług płatniczych 
nie zapewnia mechanizmu automatycznego 
przekierowywania zleceń stałych i poleceń 
zapłaty na rachunek posiadany przez 
konsumenta u otrzymującego dostawcy 
usług płatniczych;

d) anulowanie zleceń stałych i zaprzestanie 
akceptowania poleceń zapłaty od daty 
określonej w upoważnieniu, jednak nie 
wcześniej niż od dnia wykonania, 
dającego przekazującemu dostawcy usług 
płatniczych pięć bankowych dni 
roboczych na przygotowanie, o ile 
przekazujący dostawca usług płatniczych 
nie zapewnia mechanizmu automatycznego 
przekierowywania zleceń stałych i poleceń 
zapłaty na rachunek posiadany przez 
konsumenta u otrzymującego dostawcy 
usług płatniczych;

Or. de
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Poprawka 448
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) anulowanie zleceń stałych i 
zaprzestanie akceptowania poleceń zapłaty 
od daty określonej w upoważnieniu, o ile 
przekazujący dostawca usług płatniczych 
nie zapewnia mechanizmu automatycznego 
przekierowywania zleceń stałych i poleceń 
zapłaty na rachunek posiadany przez 
konsumenta u otrzymującego dostawcy 
usług płatniczych;

d) zaprzestanie obsługiwania 
przychodzących na rachunek poleceń 
przelewu i zaprzestanie akceptowania 
poleceń zapłaty od daty określonej 
w upoważnieniu, o ile przekazujący 
dostawca usług płatniczych nie zapewnia 
mechanizmu automatycznego 
przekierowywania przychodzących na 
rachunek poleceń przelewu i poleceń 
zapłaty na rachunek posiadany przez 
konsumenta u otrzymującego dostawcy 
usług płatniczych;

Or. en

Poprawka 449
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) anulowanie zleceń stałych i 
zaprzestanie akceptowania poleceń zapłaty 
od daty określonej w upoważnieniu, o ile 
przekazujący dostawca usług płatniczych 
nie zapewnia mechanizmu automatycznego 
przekierowywania zleceń stałych i poleceń 
zapłaty na rachunek posiadany przez 
konsumenta u otrzymującego dostawcy 
usług płatniczych;

d) zaprzestanie obsługiwania 
przychodzących na rachunek poleceń 
przelewu i zaprzestanie akceptowania 
poleceń zapłaty od daty określonej w 
upoważnieniu, o ile przekazujący dostawca 
usług płatniczych nie zapewnia 
mechanizmu automatycznego 
przekierowywania przychodzących na 
rachunek poleceń przelewu i poleceń 
zapłaty na rachunek posiadany przez 
konsumenta u otrzymującego dostawcy 
usług płatniczych;

Or. en
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Poprawka 450
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przypadku gdy konsument udzielił 
wyraźnej zgody zgodnie z ust. 2,
przekazanie ewentualnego pozostałego 
salda dodatniego na rachunek otwarty lub 
posiadany u otrzymującego dostawcy usług 
płatniczych w dniu określonym przez 
konsumenta; oraz

e) w przypadku gdy konsument udzielił 
wyraźnej zgody zgodnie z ust. 2,
przekazanie ewentualnego pozostałego 
salda dodatniego na rachunek otwarty lub 
posiadany u otrzymującego dostawcy usług 
płatniczych w dniu określonym przez 
konsumenta lub zaksięgowanie kwoty 
salda ujemnego na rachunku otwartym 
i prowadzonym u otrzymującego dostawcy 
usług płatniczych, o ile konsument udzieli 
do tego upoważnienia i nie zamierza 
dokonywać transferu tej kwoty na 
przekazującego dostawcę usług 
płatniczych w innej formie;

Or. de

Poprawka 451
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w przypadku gdy konsument udzielił 
wyraźnej zgody zgodnie z ust. 2, 
zamknięcie rachunku posiadanego u 
przekazującego dostawcy usług 
płatniczych w dniu określonym przez 
konsumenta.

f) w przypadku gdy konsument udzielił 
wyraźnej zgody zgodnie z ust. 2, 
zamknięcie rachunku posiadanego 
u przekazującego dostawcy usług 
płatniczych w dniu określonym przez 
konsumenta lub – jeśli zamknięcie 
w wyznaczonym dniu nie jest możliwe –
kolejnego możliwego dnia po wykonaniu 
zadań wynikających z ust. 3 lit. d) i e), 
chyba że pojawią się kwestia do 
wyjaśnienia lub uregulowania 
(np. ujemne saldo), o czym przekazujący 
dostawca usług płatniczych poinformuje 
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konsumenta.

Or. en

Poprawka 452
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w przypadku gdy konsument udzielił 
wyraźnej zgody zgodnie z ust. 2, 
zamknięcie rachunku posiadanego u 
przekazującego dostawcy usług 
płatniczych w dniu określonym przez 
konsumenta.

f) w przypadku gdy konsument udzielił 
wyraźnej zgody zgodnie z ust. 2, 
zamknięcie rachunku posiadanego 
u przekazującego dostawcy usług 
płatniczych w dniu określonym przez 
konsumenta lub – jeśli zamknięcie 
w wyznaczonym dniu nie jest możliwe –
kolejnego możliwego dnia po wykonaniu 
zadań wynikających z ust. 3 lit. d) i e), 
chyba że pojawią się kwestie do 
wyjaśnienia lub uregulowania 
(np. ujemne saldo lub niezwrócone karty), 
o czym przekazujący dostawca usług 
płatniczych poinformuje konsumenta.

Or. en

Poprawka 453
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) anulowanie poleceń stałych i poleceń 
przelewu obowiązujące od daty określonej 
w upoważnieniu;

Or. en
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Poprawka 454
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) anulowanie poleceń stałych i poleceń 
przelewu obowiązujące od daty określonej 
w upoważnieniu;

Or. en

Poprawka 455
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ciągu siedmiu dni kalendarzowych
ustanawia zlecenia stałe dotyczące poleceń 
przelewu, o których ustanowienie wystąpił
konsument, i realizuje je od daty określonej 
w upoważnieniu;

a) w ciągu siedmiu dni roboczych
ustanawia zlecenia stałe dotyczące poleceń 
przelewu, których ustanowienia zażądał
konsument, i realizuje je od daty określonej 
w upoważnieniu oraz ustanawia polecenia 
przelewu z datą wykonania od daty 
określonej w upoważnieniu; siedem dni 
roboczych powinno zacząć upływać 
dopiero po założeniu lub otwarciu 
u otrzymującego dostawcy usług 
płatniczych rachunku płatniczego 
i przedstawieniu przez konsumenta 
wszystkich niezbędnych informacji 
przekazującemu dostawcy usług 
płatniczych, aby rozpocząć proces 
przeniesienia rachunku;

Or. en

Poprawka 456
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ciągu siedmiu dni kalendarzowych
ustanawia zlecenia stałe dotyczące poleceń 
przelewu, o których ustanowienie wystąpił
konsument, i realizuje je od daty określonej 
w upoważnieniu;

a) w ciągu siedmiu dni roboczych
ustanawia zlecenia stałe dotyczące poleceń 
przelewu, których ustanowienia zażądał
konsument, i realizuje je od daty określonej
w upoważnieniu oraz ustanawia polecenia 
przelewu z datą wykonania od daty 
określonej w upoważnieniu; siedem dni 
roboczych powinno zacząć upływać 
dopiero po założeniu lub otwarciu u 
otrzymującego dostawcy usług płatniczych 
rachunku płatniczego i przedstawieniu 
przez konsumenta wszystkich niezbędnych 
informacji przekazującemu dostawcy 
usług płatniczych, aby rozpocząć proces 
przeniesienia rachunku;

Or. en

Poprawka 457
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ciągu siedmiu dni kalendarzowych
ustanawia zlecenia stałe dotyczące poleceń 
przelewu, o których ustanowienie wystąpił 
konsument, i realizuje je od daty określonej 
w upoważnieniu;

a) w ciągu siedmiu dni roboczych
ustanawia zlecenia stałe dotyczące poleceń 
przelewu, o których ustanowienie wystąpił 
konsument, i realizuje je od daty określonej 
w upoważnieniu;

Or. en

Uzasadnienie

Dla potrzeb krajowych procedur przeniesienia rachunków, z uwagi na to, że banki są 
zamknięte w weekend, polecenie należy wyznaczyć na dni robocze, a nie kalendarzowe.

Poprawka 458
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt



PE516.959v02-00 28/161 AM\1002485PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ciągu siedmiu dni kalendarzowych
ustanawia zlecenia stałe dotyczące poleceń 
przelewu, o których ustanowienie wystąpił 
konsument, i realizuje je od daty określonej 
w upoważnieniu;

a) w ciągu siedmiu dni roboczych
ustanawia zlecenia stałe dotyczące poleceń 
przelewu, o których ustanowienie wystąpił 
konsument, i realizuje je od daty określonej 
w upoważnieniu;

Or. en

Poprawka 459
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ciągu siedmiu dni kalendarzowych
ustanawia zlecenia stałe dotyczące poleceń 
przelewu, o których ustanowienie wystąpił 
konsument, i realizuje je od daty określonej 
w upoważnieniu;

a) w ciągu siedmiu dni roboczych
ustanawia zlecenia stałe dotyczące poleceń 
przelewu, o których ustanowienie wystąpił 
konsument, i realizuje je od daty określonej 
w upoważnieniu;

Or. en

Uzasadnienie

Z proceduralnego punktu widzenia liczą się tylko dni robocze.

Poprawka 460
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ciągu siedmiu dni kalendarzowych
ustanawia zlecenia stałe dotyczące poleceń 
przelewu, o których ustanowienie wystąpił 
konsument, i realizuje je od daty określonej 
w upoważnieniu;

a) w ciągu siedmiu dni roboczych
ustanawia zlecenia stałe dotyczące poleceń 
przelewu, o których ustanowienie wystąpił 
konsument, i realizuje je od daty określonej 
w upoważnieniu;
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Or. en

Poprawka 461
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) akceptuje polecenia zapłaty od daty 
określonej w upoważnieniu;

b) po otwarciu rachunku płatniczego u 
otrzymującego dostawcy usług płatniczych
akceptuje polecenia zapłaty od daty 
określonej w upoważnieniu pod 
warunkiem kompatybilności z systemem 
płatniczym otrzymującego dostawcy usług 
płatniczych;

Or. en

Poprawka 462
Philippe De Backer

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) akceptuje polecenia zapłaty od daty 
określonej w upoważnieniu;

b) po otwarciu rachunku płatniczego u 
otrzymującego dostawcy usług płatniczych
akceptuje polecenia zapłaty od daty 
określonej w upoważnieniu;

Or. en

Poprawka 463
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w stosownych przypadkach informuje 
konsumenta o jego prawach w związku 
z poleceniem zapłaty SEPA określonych 
w art. 5 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (UE) 
nr 260/2012;

Or. en

Uzasadnienie

Przy wsparciu sprawozdawcy poprawki nr 77 (co zaleca także Europejska Organizacja 
Konsumentów) – gwarantuje, że konsumenci wiedzą, że mogą przekazać swoim bankom 
instrukcje dotyczące poleceń zapłaty.

Poprawka 464
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku gdy konsument udzielił 
wyraźnej zgody zgodnie z ust. 2, informuje 
płatników dokonujących regularnych 
poleceń przelewu na rachunek płatniczy 
konsumenta o szczegółach rachunku 
konsumenta prowadzonego przez 
otrzymującego dostawcę usług 
płatniczych. Jeżeli otrzymujący dostawca 
usług płatniczych nie posiada wszystkich 
niezbędnych informacji, aby 
poinformować płatnika, zwraca się do 
konsumenta lub przekazującego dostawcy 
usług płatniczych o przekazanie 
brakujących informacji;

skreślona

Or. de

Poprawka 465
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku gdy konsument udzielił 
wyraźnej zgody zgodnie z ust. 2, informuje 
płatników dokonujących regularnych 
poleceń przelewu na rachunek płatniczy 
konsumenta o szczegółach rachunku 
konsumenta prowadzonego przez 
otrzymującego dostawcę usług 
płatniczych. Jeżeli otrzymujący dostawca 
usług płatniczych nie posiada wszystkich 
niezbędnych informacji, aby 
poinformować płatnika, zwraca się do 
konsumenta lub przekazującego dostawcy 
usług płatniczych o przekazanie 
brakujących informacji;

c) w przypadku gdy konsument udzielił 
wyraźnej zgody zgodnie z ust. 2, informuje 
płatników dokonujących;

Or. en

Poprawka 466
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku gdy konsument udzielił 
wyraźnej zgody zgodnie z ust. 2, informuje 
płatników dokonujących regularnych 
poleceń przelewu na rachunek płatniczy 
konsumenta o szczegółach rachunku 
konsumenta prowadzonego przez 
otrzymującego dostawcę usług płatniczych. 
Jeżeli otrzymujący dostawca usług 
płatniczych nie posiada wszystkich 
niezbędnych informacji, aby 
poinformować płatnika, zwraca się do 
konsumenta lub przekazującego dostawcy 
usług płatniczych o przekazanie 
brakujących informacji;

c) w przypadku gdy konsument udzielił 
wyraźnej zgody zgodnie z ust. 2, informuje 
płatników dokonujących regularnych 
poleceń przelewu na rachunek płatniczy 
konsumenta o szczegółach rachunku 
konsumenta prowadzonego przez 
otrzymującego dostawcę usług płatniczych. 
Jeżeli otrzymujący dostawca usług 
płatniczych nie posiada wszystkich 
niezbędnych informacji, aby 
poinformować płatnika, może zwrócić się
do konsumenta o przekazanie brakujących 
informacji;

Or. de
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Poprawka 467
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku gdy konsument udzielił 
wyraźnej zgody zgodnie z ust. 2, informuje 
odbiorców stosujących polecenie zapłaty 
do pobierania środków pieniężnych z 
rachunku konsumenta o szczegółach 
rachunku konsumenta prowadzonego 
przez otrzymującego dostawcę usług 
płatniczych oraz o dacie, od której 
polecenia zapłaty należy realizować z tego 
rachunku. Jeżeli otrzymujący dostawca 
usług płatniczych nie posiada wszystkich 
niezbędnych informacji, aby 
poinformować odbiorcę, zwraca się do 
konsumenta lub przekazującego dostawcy 
usług płatniczych o przekazanie 
brakujących informacji;

skreślona

Or. de

Poprawka 468
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku gdy konsument udzielił 
wyraźnej zgody zgodnie z ust. 2, informuje 
odbiorców stosujących polecenie zapłaty 
do pobierania środków pieniężnych z 
rachunku konsumenta o szczegółach 
rachunku konsumenta prowadzonego 
przez otrzymującego dostawcę usług 
płatniczych oraz o dacie, od której 
polecenia zapłaty należy realizować z tego 
rachunku. Jeżeli otrzymujący dostawca 
usług płatniczych nie posiada wszystkich 

skreślona
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niezbędnych informacji, aby 
poinformować odbiorcę, zwraca się do 
konsumenta lub przekazującego dostawcy 
usług płatniczych o przekazanie 
brakujących informacji;

Or. en

Poprawka 469
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku gdy konsument udzielił 
wyraźnej zgody zgodnie z ust. 2, informuje 
odbiorców stosujących polecenie zapłaty 
do pobierania środków pieniężnych z 
rachunku konsumenta o szczegółach 
rachunku konsumenta prowadzonego przez 
otrzymującego dostawcę usług płatniczych 
oraz o dacie, od której polecenia zapłaty 
należy realizować z tego rachunku. Jeżeli 
otrzymujący dostawca usług płatniczych 
nie posiada wszystkich niezbędnych 
informacji, aby poinformować odbiorcę, 
zwraca się do konsumenta lub 
przekazującego dostawcy usług 
płatniczych o przekazanie brakujących 
informacji;

d) w przypadku gdy konsument udzielił 
wyraźnej zgody zgodnie z ust. 2, informuje 
odbiorców stosujących polecenie zapłaty 
do pobierania środków pieniężnych z 
rachunku konsumenta o szczegółach 
rachunku konsumenta prowadzonego przez 
otrzymującego dostawcę usług płatniczych 
oraz o dacie, od której polecenia zapłaty 
należy realizować z tego rachunku. Jeżeli 
otrzymujący dostawca usług płatniczych 
nie posiada wszystkich niezbędnych 
informacji, aby poinformować odbiorcę, 
może zwrócić się do konsumenta o 
przekazanie brakujących informacji;

Or. de

Poprawka 470
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przypadku gdy konsument decyduje 
się osobiście przekazać informacje, o 
których mowa w lit. c) i d), dostarcza 

e) udostępnia konsumentowi standardowe
pismo, za którego pomocą konsument
przekazuje płatnikom wykonującym 
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konsumentowi standardowe pisma 
zawierające szczegóły nowego rachunku
oraz datę wskazaną w upoważnieniu.

regularne polecenia przelewu na 
rachunek płatniczy konsumenta oraz 
odbiorcom, którzy w ramach polecenia 
zapłaty pobierają środki pieniężne z 
rachunku konsumenta, szczegóły
dotyczące jego rachunku u otrzymującego 
dostawcy usług płatniczych, a także datę, 
od której polecenia zapłaty mogą być 
realizowane z tego rachunku.

Or. de

Poprawka 471
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przypadku gdy konsument decyduje 
się osobiście przekazać informacje, o 
których mowa w lit. c) i d), dostarcza 
konsumentowi standardowe pisma 
zawierające szczegóły nowego rachunku 
oraz datę wskazaną w upoważnieniu.

e) dostarcza konsumentowi standardowe 
pisma zawierające szczegóły nowego 
rachunku oraz datę wskazaną 
w upoważnieniu.

Or. en

Poprawka 472
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przypadku gdy konsument decyduje 
się osobiście przekazać informacje, o 
których mowa w lit. c) i d), dostarcza 
konsumentowi standardowe pisma 
zawierające szczegóły nowego rachunku 
oraz datę wskazaną w upoważnieniu.

e) w przypadku gdy konsument decyduje 
się osobiście przekazać informacje, 
o których mowa w lit. c) i d), dostarcza 
konsumentowi standardowe pisma 
zawierające szczegóły nowego rachunku 
oraz datę wskazaną w upoważnieniu. 
Standardowe pismo należy sporządzić 
w urzędowym języku państwa, w którym 
zainicjowano usługę przeniesienia 
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rachunku, lub w każdym innym języku 
uzgodnionym przez strony.

Or. en

Poprawka 473
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie zapewniają to, 
że zarówno dla płatników, jak i odbiorców 
zostaną wyznaczone na szczeblu
krajowym ostateczne terminy rozpatrzenia 
nowych danych dotyczących rachunku 
konsumenta przekazanych przez 
otrzymującego dostawcę usług 
płatniczych;

Or. en

Poprawka 474
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazuje otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych informacje, o których 
mowa w ust. 3 lit. a), b) i c), w ciągu 
siedmiu dni kalendarzowych od 
otrzymania wniosku;

a) przekazuje otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych informacje, o których 
mowa w ust. 3 lit. a), b) i c), w ciągu 
siedmiu dni roboczych od otrzymania 
wniosku – czas zaczyna upływać od 
momentu otrzymania przez 
przekazującego dostawcę usług 
płatniczych weryfikacji konsumenta;

Or. en

Poprawka 475
Syed Kamall
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazuje otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych informacje, o których 
mowa w ust. 3 lit. a), b) i c), w ciągu 
siedmiu dni kalendarzowych od 
otrzymania wniosku;

a) przekazuje otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych informacje, o których
mowa w ust. 3 lit. a), b) i c), w ciągu 
siedmiu dni roboczych od otrzymania 
wniosku;

Or. en

Uzasadnienie

Dla potrzeb krajowych procedur przeniesienia rachunków, z uwagi na to, że banki są 
zamknięte w weekend, polecenie należy wyznaczyć na dni robocze, a nie kalendarzowe.

Poprawka 476
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazuje otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych informacje, o których 
mowa w ust. 3 lit. a), b) i c), w ciągu 
siedmiu dni kalendarzowych od 
otrzymania wniosku;

a) przekazuje otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych informacje, o których 
mowa w ust. 3 lit. a), b) i c), w ciągu 
siedmiu dni roboczych od otrzymania 
wniosku;

Or. en

Poprawka 477
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazuje otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych informacje, o których 
mowa w ust. 3 lit. a), b) i c), w ciągu 
siedmiu dni kalendarzowych od 

a) przekazuje otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych informacje, o których 
mowa w ust. 3 lit. a), b) i c), w ciągu 
siedmiu dni roboczych od otrzymania 
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otrzymania wniosku; wniosku;

Or. en

Poprawka 478
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazuje otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych informacje, o których 
mowa w ust. 3 lit. a), b) i c), w ciągu 
siedmiu dni kalendarzowych od 
otrzymania wniosku;

a) przekazuje otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych informacje, o których 
mowa w ust. 3 lit. a), b) i c), w ciągu 
siedmiu dni roboczych od otrzymania 
wniosku;

Or. en

Poprawka 479
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – litera b

Tekst dotyczący dyrektywy Poprawka

b) anuluje wszelkie zlecenia stałe i 
zaprzestaje akceptowania poleceń zapłaty 
na rachunku płatniczym od dnia 
wskazanego przez otrzymującego dostawcę 
usług płatniczych, o ile przekazujący 
dostawca usług płatniczych nie zapewnia 
mechanizmu automatycznego 
przekierowywania zleceń stałych i poleceń 
zapłaty na rachunek posiadany przez 
konsumenta u otrzymującego dostawcy 
usług płatniczych;

b) zaprzestaje obsługiwania
przychodzących na rachunek poleceń
przelewu i zaprzestaje akceptowania 
poleceń zapłaty na rachunku płatniczym od 
dnia wskazanego przez otrzymującego 
dostawcę usług płatniczych, o ile
przekazujący dostawca usług płatniczych 
nie zapewnia mechanizmu automatycznego 
przekierowywania przychodzących na 
rachunek poleceń przelewu i poleceń 
zapłaty na rachunek posiadany przez 
konsumenta u otrzymującego dostawcy 
usług płatniczych;

Or. en
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Poprawka 480
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) anuluje wszelkie zlecenia stałe i 
zaprzestaje akceptowania poleceń zapłaty 
na rachunku płatniczym od dnia 
wskazanego przez otrzymującego dostawcę 
usług płatniczych, o ile przekazujący 
dostawca usług płatniczych nie zapewnia 
mechanizmu automatycznego 
przekierowywania zleceń stałych i poleceń 
zapłaty na rachunek posiadany przez 
konsumenta u otrzymującego dostawcy 
usług płatniczych;

b) zaprzestaje obsługiwania
przychodzących na rachunek poleceń
przelewu i zaprzestaje akceptowania 
poleceń zapłaty na rachunku płatniczym od 
dnia wskazanego przez otrzymującego 
dostawcę usług płatniczych, o ile 
przekazujący dostawca usług płatniczych 
nie zapewnia mechanizmu automatycznego 
przekierowywania przychodzących na 
rachunek poleceń przelewu i poleceń 
zapłaty na rachunek posiadany przez 
konsumenta u otrzymującego dostawcy 
usług płatniczych;

Or. en

Poprawka 481
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przekazuje pozostałe saldo dodatnie z 
rachunku płatniczego na rachunek 
posiadany u otrzymującego dostawcy usług 
płatniczych;

c) przekazuje pozostałe saldo dodatnie 
z rachunku płatniczego na rachunek 
posiadany u otrzymującego dostawcy usług 
płatniczych lub odpisuje kwotę salda 
ujemnego z rachunku otwieranego lub 
prowadzonego u otrzymującego dostawcy 
usług płatniczych, o ile konsument 
udzielił do tego upoważnienia;

Or. de

Poprawka 482
Werner Langen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zamyka rachunek płatniczy; d) zamyka rachunek płatniczy po 
wykonaniu działań opisanych w lit. a)–c), 
a saldo zostało wyrównane;

Or. de

Poprawka 483
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zamyka rachunek płatniczy; d) zamyka rachunek płatniczy po 
wypełnieniu obowiązków wynikających 
z art. 10 ust. 6 lit. b) i c);

Or. en

Poprawka 484
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zamyka rachunek płatniczy; d) zamyka rachunek płatniczy, który może 
być zamknięty dopiero po wypełnieniu
obowiązków wynikających z art. 10 ust. 6 
lit. b) i c);

Or. en

Poprawka 485
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) określone powyżej zadania są 
uzależnione od „dodatniego” salda na 
rachunku płatniczym.
O ile przekazujący dostawca usług 
płatniczych uznaje za niezbędne osobiste 
potwierdzenie – pisemne lub ustne –
otrzymanego wniosku zgodnie ze zdaniem 
pierwszym, zwróci się do konsumenta o 
przekazanie takiego potwierdzenia w 
ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania 
wniosku zgodnie ze zdaniem pierwszym. 
Po otrzymaniu osobistego potwierdzenia 
od konsumenta przekazujący dostawca 
usług płatniczych wykona zadania 
zgodnie z ust. 6 w terminie określonym 
w tym ustępie. O ile wniosek zgodnie ze 
zdaniem pierwszym nakłada ograniczenia
czasowe oraz w przypadku, gdy 
przekazujący dostawca usług płatniczych 
wystąpi o potwierdzenie od konsumenta, 
czas ten upływa od momentu otrzymania 
potwierdzenia od konsumenta.

Or. en

Poprawka 486
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) określone powyżej zadania są 
uzależnione od „dodatniego” salda na 
rachunku płatniczym;

Or. en
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Poprawka 487
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie przepisów określonych w ust. 
1–7 także wówczas, gdy usługę 
przeniesienia rachunku inicjuje dostawca 
usług płatniczych zlokalizowany w innym 
państwie członkowskim.

skreślony

Or. de

Poprawka 488
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie przepisów określonych w ust. 
1–7 także wówczas, gdy usługę 
przeniesienia rachunku inicjuje dostawca 
usług płatniczych zlokalizowany w innym 
państwie członkowskim.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 489
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie przepisów określonych w ust. 
1–7 także wówczas, gdy usługę 
przeniesienia rachunku inicjuje dostawca 
usług płatniczych zlokalizowany w innym 
państwie członkowskim.

skreślony

Or. en

Poprawka 490
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie przepisów określonych w ust. 
1–7 także wówczas, gdy usługę 
przeniesienia rachunku inicjuje dostawca 
usług płatniczych zlokalizowany w innym 
państwie członkowskim.

skreślony

Or. en

Poprawka 491
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie przepisów określonych w ust. 
1–7 także wówczas, gdy usługę 
przeniesienia rachunku inicjuje dostawca
usług płatniczych zlokalizowany w innym 
państwie członkowskim.

skreślony

Or. en
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Poprawka 492
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie przepisów określonych w ust. 
1–7 także wówczas, gdy usługę 
przeniesienia rachunku inicjuje dostawca 
usług płatniczych zlokalizowany w innym 
państwie członkowskim.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy wprowadzać regulacji transgranicznych.

Poprawka 493
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W przypadku określonym w ust. 8 
obowiązują terminy dwa razy dłuższe niż 
wskazano w ust. 3, 4 i 6. Niniejszy przepis 
podlega przeglądowi zgodnie z art. 27.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Transgraniczna usługa przeniesienia rachunku wiązałaby się z dużymi kosztami i ryzykiem, 
a przyniosłaby niewielkie oczywiste korzyści, biorąc pod uwagę niewielkie zapotrzebowanie 
na tego typu usługę transgraniczną. Transakcje transgraniczne ułatwi wdrożenie 
rozporządzenia (UE) nr 260/2012.
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Poprawka 494
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W przypadku określonym w ust. 8 
obowiązują terminy dwa razy dłuższe niż 
wskazano w ust. 3, 4 i 6. Niniejszy przepis 
podlega przeglądowi zgodnie z art. 27.

skreślony

Or. en

Poprawka 495
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W przypadku określonym w ust. 8 
obowiązują terminy dwa razy dłuższe niż 
wskazano w ust. 3, 4 i 6. Niniejszy przepis
podlega przeglądowi zgodnie z art. 27

skreślony

Or. en

Poprawka 496
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W przypadku określonym w ust. 8 
obowiązują terminy dwa razy dłuższe niż 
wskazano w ust. 3, 4 i 6. Niniejszy przepis 
podlega przeglądowi zgodnie z art. 27

skreślony

Or. en



AM\1002485PL.doc 45/161 PE516.959v02-00

PL

Poprawka 497
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby ewentualne opłaty pobierane przez 
przekazującego dostawcę usług 
płatniczych od konsumenta za zamknięcie 
posiadanego u niego rachunku 
płatniczego były określane zgodnie z art. 
45 ust. 2 dyrektywy 2007/64/WE.

skreślony

Or. en

Poprawka 498
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ewentualne opłaty pobierane przez 
przekazującego dostawcę usług płatniczych 
od konsumenta za zamknięcie posiadanego 
u niego rachunku płatniczego były 
określane zgodnie z art. 45 ust. 2 
dyrektywy 2007/64/WE.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
żadne opłaty nie były pobierane przez 
przekazującego dostawcę usług płatniczych 
od konsumenta za zamknięcie posiadanego 
u niego rachunku płatniczego. Wprowadza 
się odpowiednią poprawkę do art. 45 ust. 2 
dyrektywy 2007/64/WE.

Or. en

Poprawka 499
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
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żadne opłaty nie były pobierane przez 
przekazującego dostawcę usług 
płatniczych, u którego konsument, do 
momentu złożenia zgodnie z art. 10 ust. 4 
wniosku o usługę przeniesienia, posiadał 
rachunek płatniczy przez co najmniej 
dwanaście miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Opłaty za przeniesienie rachunku zniechęcają do tej formy dyscypliny rynkowej. O ile 
przenoszenie rachunku co kilka miesięcy nie powinno być ułatwiane, w przypadku rachunku 
otwartego od ponad roku pobieranie opłat od konsumenta nie jest uzasadnione (ten przepis
obowiązuje już w Zjednoczonym Królestwie, Austrii i Włoszech i według Europejskiej 
Organizacji Konsumentów nie przynosi szkody rynkowi dostawców usług płatniczych).

Poprawka 500
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby ewentualne opłaty pobierane przez 
przekazującego lub otrzymującego 
dostawcę usług płatniczych od 
konsumenta za dowolną usługę 
świadczoną zgodnie z art. 10, inną niż 
usługi, o których mowa w ust. 1–3, były 
odpowiednie i zgodne z faktycznymi 
kosztami ponoszonymi przez danego 
dostawcę usług płatniczych.

skreślony

Or. en

Poprawka 501
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ewentualne opłaty pobierane przez 
przekazującego lub otrzymującego 
dostawcę usług płatniczych od konsumenta 
za dowolną usługę świadczoną zgodnie z 
art. 10, inną niż usługi, o których mowa w 
ust. 1–3, były odpowiednie i zgodne z 
faktycznymi kosztami ponoszonymi przez 
danego dostawcę usług płatniczych.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
żadne opłaty nie były pobierane przez 
przekazującego lub otrzymującego 
dostawcę usług płatniczych od konsumenta 
za dowolną usługę świadczoną zgodnie 
z art. 10.

Or. en

Poprawka 502
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ewentualne opłaty pobierane przez 
przekazującego lub otrzymującego 
dostawcę usług płatniczych od
konsumenta za dowolną usługę 
świadczoną zgodnie z art. 10, inną niż 
usługi, o których mowa w ust. 1–3, były 
odpowiednie i zgodne z faktycznymi 
kosztami ponoszonymi przez danego 
dostawcę usług płatniczych.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie usługi świadczone na rzecz
konsumenta zgodnie z art. 10, inne niż 
usługi, o których mowa w ust. 1–3, były
oferowane bezpłatnie.

Or. en

Uzasadnienie

Koszty ponoszone przez konsumenta za usługę przeniesienia rachunku powinny być bardzo 
niskie. W przeciwnym razie rachunki będą przenoszone rzadko i potencjał pozytywnej 
dynamiki rynku wynikający z częstszego przenoszenia rachunku nie zostanie wykorzystany.

Poprawka 503
Sari Essayah, Sampo Terho
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ewentualne opłaty pobierane przez 
przekazującego lub otrzymującego 
dostawcę usług płatniczych od konsumenta 
za dowolną usługę świadczoną zgodnie z 
art. 10, inną niż usługi, o których mowa w 
ust. 1–3, były odpowiednie i zgodne z 
faktycznymi kosztami ponoszonymi przez 
danego dostawcę usług płatniczych.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ewentualne opłaty pobierane przez 
przekazującego lub otrzymującego 
dostawcę usług płatniczych od konsumenta 
za dowolną usługę świadczoną zgodnie 
z art. 10, inną niż usługi, o których mowa 
w ust. 1–3, były odpowiednie.

Or. en

Poprawka 504
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawca usług płatniczych wyrównał 
każdą stratę finansową poniesioną przez 
konsumenta w wyniku niewywiązania się 
przez takiego dostawcę zaangażowanego w 
proces przeniesienia rachunku ze swoich 
obowiązków określonych w art. 10.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawca usług płatniczych wyrównał 
zobowiązanie pieniężne powstałe po 
stronie dostawcy usług płatniczych
w związku ze stratą finansową poniesioną 
przez konsumenta w wyniku 
niewywiązania się przez takiego dostawcę 
zaangażowanego w proces przeniesienia 
rachunku ze swoich obowiązków 
określonych w art. 10.

Or. en

Poprawka 505
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawca usług płatniczych wyrównał 
każdą stratę finansową poniesioną przez 
konsumenta w wyniku niewywiązania się 
przez takiego dostawcę zaangażowanego w 
proces przeniesienia rachunku ze swoich 
obowiązków określonych w art. 10

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawca usług płatniczych wyrównał 
w ciągu jednego dnia roboczego od 
ustalenia niewywiązania się ze 
zobowiązania, każdą stratę finansową 
poniesioną przez konsumenta w wyniku 
niewywiązania się przez takiego dostawcę 
zaangażowanego w proces przeniesienia 
rachunku ze swoich obowiązków 
określonych w art. 10.

Or. en

Uzasadnienie

Konsument koniecznie musi otrzymać zwrot, jak tylko błąd wyjdzie na jaw, gdyż ujemne saldo 
na rachunku płatniczym może pociągnąć za sobą dalsze straty po stronie konsumenta.

Poprawka 506
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawca usług płatniczych wyrównał 
każdą stratę finansową poniesioną przez 
konsumenta w wyniku niewywiązania się 
przez takiego dostawcę zaangażowanego w 
proces przeniesienia rachunku ze swoich 
obowiązków określonych w art. 10

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawca usług płatniczych wyrównał we 
właściwym czasie każdą stratę finansową 
poniesioną przez konsumenta w wyniku 
niewywiązania się przez takiego dostawcę 
zaangażowanego w proces przeniesienia 
rachunku ze swoich obowiązków 
określonych w art. 10. Ciężar dowodu leży 
po stronie dostawcy usług płatniczych, 
który wykazuje, że warunki określone 
w art. 10 zostały spełnione.

Or. en

Poprawka 507
Evelyne Gebhardt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawca usług płatniczych wyrównał 
każdą stratę finansową poniesioną przez 
konsumenta w wyniku niewywiązania się 
przez takiego dostawcę zaangażowanego w 
proces przeniesienia rachunku ze swoich 
obowiązków określonych w art. 10.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawca usług płatniczych wyrównał we 
właściwym czasie każdą stratę finansową 
poniesioną przez konsumenta w wyniku 
niewywiązania się przez takiego dostawcę 
zaangażowanego w proces przeniesienia 
rachunku ze swoich obowiązków 
określonych w art. 10. Ciężar dowodu leży 
po stronie dostawcy usług płatniczych, 
który wykazuje, że warunki określone 
w art. 10 zostały spełnione.

Or. en

Poprawka 508
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
dostawca usług płatniczych wyrównał
każdą stratę finansową poniesioną przez 
konsumenta w wyniku niewywiązania się
przez takiego dostawcę zaangażowanego w 
proces przeniesienia rachunku ze swoich 
obowiązków określonych w art. 10.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
dostawca usług płatniczych zwrócił koszty
i opłaty poniesione przez konsumenta w 
wyniku błędu popełnionego przez takiego 
dostawcę zaangażowanego w proces
przeniesienia rachunku zgodnie z art. 10.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiedzialność należy ograniczyć do kosztów usługi poniesionych przez konsumenta. 
Na przykład odpowiedzialność za pośrednią szkodę jest zbyt szerokim pojęciem i trudno ją 
przewidzieć, więc nie można pokrywać wszystkich strat.

Poprawka 509
Jürgen Klute
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisje Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawca usług płatniczych wyrównał 
każdą stratę finansową poniesioną przez 
konsumenta w wyniku niewywiązania się 
przez takiego dostawcę zaangażowanego w 
proces przeniesienia rachunku ze swoich 
obowiązków określonych w art. 10

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawca usług płatniczych wyrównał 
w możliwie najkrótszym terminie każdą 
stratę finansową poniesioną przez 
konsumenta w wyniku niewywiązania się 
przez takiego dostawcę zaangażowanego 
w proces przeniesienia rachunku ze swoich 
obowiązków określonych w art. 10.

Or. en

Poprawka 510
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Konsumenci nie ponoszą żadnych strat 
finansowych wynikających z błędów lub 
opóźnień w aktualizacji danych 
dotyczących ich rachunku płatniczego po 
stronie płatnika lub odbiorcy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dostawca usług płatniczych nie powinien odpowiadać za szkody wyrządzone przez kogoś 
innego.

Poprawka 511
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Konsumenci nie ponoszą żadnych strat 2. Konsumenci nie ponoszą żadnych strat 
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finansowych wynikających z błędów lub 
opóźnień w aktualizacji danych 
dotyczących ich rachunku płatniczego po 
stronie płatnika lub odbiorcy.

finansowych wynikających z błędów lub 
opóźnień w aktualizacji danych 
dotyczących ich rachunku płatniczego po 
stronie płatnika lub odbiorcy. Państwa
członkowskie dopilnowują, aby płatnicy 
i odbiorcy odpowiadali za straty, jeśli nie 
przestrzegają terminów wyznaczonych 
prze państwa członkowskie, jak określono 
w art. 10 ust. 4a (nowym).

Or. en

Poprawka 512
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ewentualne opłaty pobierane w związku 
z procesem przeniesienia rachunku;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebna jest spójność z innymi poprawkami, w których wnosi się o zwolnienie z opłat usługi 
przeniesienia rachunku.

Poprawka 513
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ewentualne opłaty pobierane w związku 
z procesem przeniesienia rachunku;

skreślona

Or. en
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Poprawka 514
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ewentualne opłaty pobierane w związku 
z procesem przeniesienia rachunku;

skreślona

Or. en

Poprawka 515
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje są przekazywane 
nieodpłatnie na trwałym nośniku we 
wszystkich oddziałach dostawców usług 
płatniczych dostępnych dla konsumentów 
oraz są stale dostępne w formie 
elektronicznej na ich stronach 
internetowych.

2. Informacje są przekazywane 
nieodpłatnie na trwałym nośniku we 
wszystkich oddziałach dostawców usług 
płatniczych dostępnych dla konsumentów 
oraz są stale dostępne w przystępnej 
i przyjaznej dla konsumenta formie 
elektronicznej na ich stronach 
internetowych.

Or. en

Poprawka 516
Peter Simon, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje są przekazywane 
nieodpłatnie na trwałym nośniku we 
wszystkich oddziałach dostawców usług 
płatniczych dostępnych dla konsumentów 
oraz są stale dostępne w formie 

2. Informacje są przekazywane 
nieodpłatnie na trwałym nośniku we 
wszystkich oddziałach dostawców usług 
płatniczych dostępnych dla konsumentów 
oraz są stale dostępne w formie 
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elektronicznej na ich stronach 
internetowych.

elektronicznej w miejscu łatwym do 
odszukania na ich stronach internetowych.

Or. de

Poprawka 517
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł –14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł –14a
Prawo do dostępu do podstawowego 

rachunku płatniczego 
Wszystkie osoby legalnie przebywające na 
terenie Unii Europejskiej mają prawo 
dostępu do podstawowego rachunku 
płatniczego bezpłatnie lub maksymalnie 
za symboliczną opłatą.

Or. en

Poprawka 518
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsumenci przebywający legalnie na 
terytorium Unii nie byli dyskryminowani 
ze względu na przynależność państwową 
lub miejsce pobytu w przypadku
otwierania rachunku płatniczego na 
terytorium Unii lub korzystania z takiego 
rachunku.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsumenci przebywający legalnie lub 
mieszkający na terytorium Unii mieli 
prawo otworzyć podstawowy rachunek 
płatniczy i z niego korzystać. Prawo to 
obowiązuje bez względu na miejsce pobytu 
konsumenta. Takich kryteriów jak 
dochody konsumenta, zatrudnienie, 
historia kredytowa, poziom zadłużenia lub 
spodziewany obrót nie bierze się pod 
uwagę przy otwieraniu podstawowego
rachunku płatniczego.
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Or. en

Poprawka 519
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsumenci przebywający legalnie na 
terytorium Unii nie byli dyskryminowani 
ze względu na przynależność państwową 
lub miejsce pobytu w przypadku 
otwierania rachunku płatniczego na 
terytorium Unii lub korzystania z takiego 
rachunku.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsumenci przebywający w sposób 
udokumentowany legalnie na terytorium 
Unii nie byli dyskryminowani ze względu 
na przynależność państwową lub miejsce 
pobytu w przypadku otwierania rachunku 
płatniczego na terytorium Unii lub 
korzystania z takiego rachunku. Państwa 
członkowskie ustalają, że konsumenci, 
którzy chcą otworzyć rachunek na danym 
terytorium, muszą udokumentować swoje 
powiązania z danym państwem 
członkowskim.

Or. de

Poprawka 520
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsumenci przebywający legalnie na 
terytorium Unii nie byli dyskryminowani 
ze względu na przynależność państwową 
lub miejsce pobytu w przypadku 
otwierania rachunku płatniczego na 
terytorium Unii lub korzystania z takiego 
rachunku.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsumenci przebywający legalnie na 
terytorium Unii nie byli dyskryminowani 
ze względu na przynależność państwową 
w przypadku otwierania rachunku 
płatniczego na terytorium Unii lub 
korzystania z takiego rachunku, pod 
warunkiem że komunikacja dotycząca 
postanowień umowy pomiędzy dostawcą 
usług płatniczych a konsumentem odbywa 
się w urzędowym języku państwa 
członkowskiego, w którym rachunek jest 
oferowany, lub w każdym innym języku 
uzgodnionym przez strony zgodnie 
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z dyrektywą 2007/64/WE w sprawie usług 
płatniczych.

Or. en

Poprawka 521
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsumenci przebywający legalnie na 
terytorium Unii nie byli dyskryminowani 
ze względu na przynależność państwową 
lub miejsce pobytu w przypadku 
otwierania rachunku płatniczego na 
terytorium Unii lub korzystania z takiego 
rachunku.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsumenci przebywający legalnie lub 
mieszkający na terytorium Unii nie byli 
dyskryminowani ze względu na 
przynależność państwową, sytuację 
finansową oraz historię kredytową czy 
warunki życia w przypadku otwierania 
rachunku płatniczego na terytorium Unii 
lub korzystania z takiego rachunku.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma zapewnić dostęp do podstawowych rachunków płatniczych 
szczególnie wrażliwym grupom zagrożonym wykluczeniem finansowym, takim jak osoby 
bezdomne, rezydenci państw trzecich czekający na przedłużenie zezwolenia na pobyt, 
czekający na wynik rozpatrzenia wniosku azylowego i/lub imigracyjnego lub studiujący 
w kraju przyjmującym. Poprawka powstała przy udziale Platformy Społecznej i Niemieckiego 
Stowarzyszenia Niezależnych Organizacji Pracy Społecznej.

Poprawka 522
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsumenci przebywający legalnie na 
terytorium Unii nie byli dyskryminowani 
ze względu na przynależność państwową 
lub miejsce pobytu w przypadku 
otwierania rachunku płatniczego na 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsumenci przebywający legalnie na 
terytorium Unii nie byli dyskryminowani 
ze względu na przynależność państwową 
lub miejsce pobytu lub z żadnego innego 
względu, włączając płeć, pochodzenie 
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terytorium Unii lub korzystania z takiego 
rachunku.

etniczne lub społeczne, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną, w przypadku 
otwierania rachunku płatniczego na 
terytorium Unii lub korzystania z takiego 
rachunku.

Or. en

Poprawka 523
Udo Bullmann, Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsumenci przebywający legalnie na 
terytorium Unii nie byli dyskryminowani 
ze względu na przynależność państwową 
lub miejsce pobytu w przypadku 
otwierania rachunku płatniczego na 
terytorium Unii lub korzystania z takiego 
rachunku.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsumenci przebywający legalnie na 
terytorium Unii nie byli dyskryminowani, 
w szczególności ze względu na 
przynależność państwową lub miejsce 
pobytu, w przypadku otwierania rachunku 
płatniczego na terytorium Unii lub 
korzystania z takiego rachunku.

Or. de

Poprawka 524
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsumenci przebywający legalnie na 
terytorium Unii nie byli dyskryminowani 
ze względu na przynależność państwową 
lub miejsce pobytu w przypadku 
otwierania rachunku płatniczego na 
terytorium Unii lub korzystania z takiego 
rachunku

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsumenci przebywający legalnie na 
terytorium Unii nie byli dyskryminowani 
ze względu na przynależność państwową,
miejsce pobytu lub z żadnego innego 
powodu w przypadku otwierania rachunku 
płatniczego na terytorium Unii lub 
korzystania z takiego rachunku.
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Poprawka 525
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsumenci przebywający legalnie na 
terytorium Unii nie byli dyskryminowani 
ze względu na przynależność państwową 
lub miejsce pobytu w przypadku 
otwierania rachunku płatniczego na 
terytorium Unii lub korzystania z takiego 
rachunku

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsumenci przebywający legalnie na 
terytorium Unii nie byli dyskryminowani 
ze względu na przynależność państwową,
miejsce pobytu lub z żadnego innego 
powodu w przypadku otwierania rachunku 
płatniczego na terytorium Unii lub 
korzystania z takiego rachunku.

Or. en

Poprawka 526
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
co najmniej jeden dostawca usług 
płatniczych na ich terytorium oferował
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podstawowe rachunki 
płatnicze nie były oferowane jedynie przez 
dostawców usług płatniczych 
prowadzących rachunek wyłącznie z 
zastosowaniem narzędzi bankowości 
internetowej.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszyscy dostawcy usług płatniczych 
oferowali konsumentom podstawowy 
rachunek płatniczy. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podstawowe rachunki 
płatnicze nie były oferowane jedynie przez 
dostawców usług płatniczych 
prowadzących rachunek wyłącznie 
z zastosowaniem narzędzi bankowości 
internetowej.

Or. en



AM\1002485PL.doc 59/161 PE516.959v02-00

PL

Uzasadnienie

Jeśli państwo członkowskie może mieć tylko jednego dostawcę podstawowych rachunków 
płatniczych, może to prowadzić do stygmatyzacji posiadaczy takich rachunków, gdyż będzie 
można ich zidentyfikować poprzez dane bankowe. Podstawowy rachunek płatniczy opisany 
w niniejszej dyrektywie odnosi się do usług już objętych ramami zdecydowanej większości
rachunków płatniczych oferowanych przez banki. Nie stanowi zatem dla banków trudności 
zamiana istniejących rachunków bankowych na „podstawowe rachunki bankowe + dodatki”.

Poprawka 527
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
co najmniej jeden dostawca usług 
płatniczych na ich terytorium oferował
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podstawowe rachunki 
płatnicze nie były oferowane jedynie przez 
dostawców usług płatniczych 
prowadzących rachunek wyłącznie z 
zastosowaniem narzędzi bankowości 
internetowej.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
na ich terytorium oferowano konsumentom 
podstawowy rachunek płatniczy u każdego
dostawcy usług płatniczych oferującego
rachunki płatnicze, obejmujący
przynajmniej usługi wyszczególnione 
w art. 16 ust. 1 jako integralną część ich 
normalnej działalności.

Or. en

Uzasadnienie

Wszyscy dostawcy na rynku usług płatniczych powinni mieć obowiązek oferowania 
podstawowych rachunków płatniczych. W przeciwnym razie wielu konsumentów miałoby 
praktyczne problemy z dostępem do podstawowych rachunków płatniczych. Jeśli na rynku 
działa jeden dostawca oferujący podstawowe rachunki płatnicze lub jest ich kilku, istnieje 
ryzyko, że konsumenci posiadający podstawowe rachunki płatnicze będą negatywnie 
stygmatyzowani.

Poprawka 528
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
co najmniej jeden dostawca usług 
płatniczych na ich terytorium oferował
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podstawowe rachunki 
płatnicze nie były oferowane jedynie przez 
dostawców usług płatniczych 
prowadzących rachunek wyłącznie z 
zastosowaniem narzędzi bankowości 
internetowej.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
na ich terytorium oferowano konsumentom 
podstawowy rachunek płatniczy u każdego
dostawcy usług płatniczych oferującego
rachunki płatnicze, obejmujący
przynajmniej usługi wyszczególnione 
w art. 16 ust. 1 jako integralną część ich 
normalnej działalności.

Or. en

Poprawka 529
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
co najmniej jeden dostawca usług 
płatniczych na ich terytorium oferował
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podstawowe rachunki 
płatnicze nie były oferowane jedynie przez 
dostawców usług płatniczych 
prowadzących rachunek wyłącznie z 
zastosowaniem narzędzi bankowości 
internetowej.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszyscy dostawcy usług płatniczych, którzy 
mają swoje oddziały lub filie na terytorium 
danego państwa i co do zasady prowadzą 
rachunki płatnicze obejmujące funkcje 
wskazane w art. 16, oferowali
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podstawowe rachunki 
płatnicze nie były oferowane jedynie przez 
dostawców usług płatniczych 
prowadzących rachunek wyłącznie 
z zastosowaniem narzędzi bankowości 
internetowej.

Or. de

Poprawka 530
Werner Langen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
co najmniej jeden dostawca usług 
płatniczych na ich terytorium oferował
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podstawowe rachunki 
płatnicze nie były oferowane jedynie przez 
dostawców usług płatniczych 
prowadzących rachunek wyłącznie z 
zastosowaniem narzędzi bankowości 
internetowej.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszyscy dostawcy usług płatniczych na ich 
terytorium oferowali konsumentom 
podstawowy rachunek płatniczy. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby 
podstawowe rachunki płatnicze nie były 
oferowane jedynie przez dostawców usług 
płatniczych prowadzących rachunek 
wyłącznie z zastosowaniem narzędzi 
bankowości internetowej.

Or. de

Poprawka 531
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
co najmniej jeden dostawca usług 
płatniczych na ich terytorium oferował
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podstawowe rachunki 
płatnicze nie były oferowane jedynie przez 
dostawców usług płatniczych 
prowadzących rachunek wyłącznie z 
zastosowaniem narzędzi bankowości 
internetowej.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszyscy dostawcy usług płatniczych na ich 
terytorium oferowali konsumentom 
podstawowy rachunek płatniczy. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby 
podstawowe rachunki płatnicze nie były 
oferowane jedynie przez dostawców usług 
płatniczych prowadzących rachunek 
wyłącznie z zastosowaniem narzędzi 
bankowości internetowej.

Or. en

Poprawka 532
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
co najmniej jeden dostawca usług 
płatniczych na ich terytorium oferował
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podstawowe rachunki 
płatnicze nie były oferowane jedynie przez 
dostawców usług płatniczych 
prowadzących rachunek wyłącznie z 
zastosowaniem narzędzi bankowości 
internetowej.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych, którzy mają 
swoje oddziały lub filie na terytorium 
danego państwa i co do zasady prowadzą 
rachunki płatnicze obejmujące funkcje 
wskazane w art. 16, oferowali
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podstawowe rachunki 
płatnicze nie były oferowane jedynie przez 
dostawców usług płatniczych 
prowadzących rachunek wyłącznie 
z zastosowaniem narzędzi bankowości 
internetowej.

Państwa członkowskie mogą zwolnić 
z wymogów wskazanych w ust. 1 
dostawców usług płatniczych 
prowadzących działalność o charakterze 
niezarobkowym lub wymagającą 
członkostwa uwarunkowanego 
określonymi kryteriami, 
np. wykonywanym zawodem.

Or. de

Poprawka 533
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
co najmniej jeden dostawca usług 
płatniczych na ich terytorium oferował
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podstawowe rachunki 
płatnicze nie były oferowane jedynie przez 
dostawców usług płatniczych 
prowadzących rachunek wyłącznie z 
zastosowaniem narzędzi bankowości 
internetowej.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszyscy dostawcy usług płatniczych 
mający swoje oddziały lub agencje na ich 
terytorium oferowali konsumentom 
podstawowy rachunek płatniczy. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby 
podstawowe rachunki płatnicze nie były 
oferowane jedynie przez dostawców usług 
płatniczych prowadzących rachunek 
wyłącznie z zastosowaniem narzędzi 
bankowości internetowej.
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Uzasadnieni

Ta poprawka ma zagwarantować, że dostawcy oferujący podstawowe rachunki płatnicze nie 
są dyskryminowani w stosunku do swojej konkurencji. Ma ona także zapobiec 
stygmatyzowaniu użytkowników tych rachunków. Niniejsza poprawka powstała przy udziale 
Platformy Społecznej, Niemieckiego Stowarzyszenia Doradców ds. Zadłużenia, Niemieckiego 
Stowarzyszenia Organizacji Ochrony Konsumentów (VZBV) oraz Niemieckiego 
Stowarzyszenia Niezależnych Organizacji Pracy Społecznej.

Poprawka 534
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
co najmniej jeden dostawca usług 
płatniczych na ich terytorium oferował 
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podstawowe rachunki 
płatnicze nie były oferowane jedynie przez 
dostawców usług płatniczych 
prowadzących rachunek wyłącznie z 
zastosowaniem narzędzi bankowości 
internetowej.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
co najmniej jeden dostawca usług 
płatniczych na ich terytorium lub w 
określonym regionie o wystarczającej 
powierzchni geograficznej w państwie 
członkowskim i z wystarczającą siecią 
operacyjną by zapewnić konsumentom 
odpowiedni dostęp do usług oferował 
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podstawowe rachunki 
płatnicze nie były oferowane jedynie przez 
dostawców usług płatniczych 
prowadzących rachunek wyłącznie 
z zastosowaniem narzędzi bankowości 
internetowej.

Or. en

Poprawka 535
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
co najmniej jeden dostawca usług 
płatniczych na ich terytorium oferował 
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podstawowe rachunki 
płatnicze nie były oferowane jedynie przez 
dostawców usług płatniczych 
prowadzących rachunek wyłącznie z 
zastosowaniem narzędzi bankowości 
internetowej.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
co najmniej jeden dostawca usług 
płatniczych na ich terytorium oferował 
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy, przy uwzględnieniu równych 
warunków konkurencji oraz zasady 
proporcjonalności. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podstawowe rachunki 
płatnicze nie były oferowane jedynie przez 
dostawców usług płatniczych 
prowadzących rachunek wyłącznie 
z zastosowaniem narzędzi bankowości 
internetowej.

Or. de

Poprawka 536
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
co najmniej jeden dostawca usług 
płatniczych na ich terytorium oferował 
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podstawowe rachunki 
płatnicze nie były oferowane jedynie przez 
dostawców usług płatniczych 
prowadzących rachunek wyłącznie z 
zastosowaniem narzędzi bankowości 
internetowej.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
co najmniej jeden dostawca usług 
płatniczych, który dysponuje dogodną 
lokalizacją na ich terytorium, oferował 
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podstawowe rachunki 
płatnicze nie były oferowane jedynie przez 
dostawców usług płatniczych
prowadzących rachunek wyłącznie 
z zastosowaniem narzędzi bankowości 
internetowej.

Or. fr

Poprawka 537
Sari Essayah
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
co najmniej jeden dostawca usług 
płatniczych na ich terytorium oferował 
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podstawowe rachunki 
płatnicze nie były oferowane jedynie przez 
dostawców usług płatniczych 
prowadzących rachunek wyłącznie z 
zastosowaniem narzędzi bankowości 
internetowej.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
co najmniej jeden dostawca usług 
płatniczych na ich terytorium w obrębie 
państwa członkowskiego oferował 
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podstawowe rachunki 
płatnicze nie były oferowane jedynie przez 
dostawców usług płatniczych 
prowadzących rachunek wyłącznie 
z zastosowaniem narzędzi bankowości 
internetowej.

Or. en

Uzasadnienie

Dostawca usług płatniczych działający w wielu państwach członkowskich powinien być 
zobowiązany do oferowania usługi tylko w konkretnym państwie członkowskim. Powinna 
istnieć możliwość korzystania z rachunku niezależnie od tego, w jakim państwie członkowskim 
jest on umieszczony, zgodnie z zasadami SEPA.

Poprawka 538
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują, że 
w przypadku, gdy konsumentowi 
odmówiono na wolnym rynku rachunku 
płatniczego, pismo odmowne dostawcy 
usług płatniczych zawiera obowiązkowe 
powiadomienie o ustawowym prawie do 
podstawowego rachunku płatniczego oraz 
o organie ds. pozasądowego rozstrzygania 
sporów wraz z danymi kontaktowymi.

Or. en
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Poprawka 539
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość zwalniania dostawców usług 
płatniczych z obowiązku oferowania 
podstawowego rachunku płatniczego.
Wszystkie tego rodzaju zwolnienia 
powinny opierać się na obiektywnych 
i restrykcyjnych kryteriach i mogą 
dotyczyć wyłącznie dostawców usług 
płatniczych, których działalność nie ma 
charakteru zarobkowego lub nie jest 
działalnością detaliczną albo jeżeli jest to 
uzasadnione z uwagi na charakter 
instytucji płatniczej lub asortymentu usług 
płatniczych oferowanych przez danego 
dostawcę usług płatniczych.

Or. de

Poprawka 540
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość zwalniania z obowiązku 
zapewniania podstawowego rachunku 
bankowego:
– dostawców usług płatniczych 
prowadzących działalność o charakterze 
niezarobkowym, niebędącą bankowością 
detaliczną lub wymagającą członkostwa 
uwarunkowanego określonymi kryteriami, 
np. wykonywanym zawodem;
– dostawców usług płatniczych, którzy 
w roku poprzednim przeprowadzili 
transakcje o łącznej wartości poniżej 
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3 mln EUR.

Or. de

Poprawka 541
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą zwolnić 
z wymogów wskazanych w ust. 1 
dostawców usług płatniczych 
prowadzących działalność o charakterze 
niezarobkowym lub wymagającą 
członkostwa uwarunkowanego 
określonymi kryteriami, 
np. wykonywanym zawodem.

Or. de

Poprawka 542
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wskazania, opierając się na 
zasadach przejrzystości, 
niedyskryminowania i proporcjonalności 
jednego, kilku lub wszystkich dostawców 
usług płatniczych. Przedsięwzięte przez 
państwa członkowskie w tym celu kroki 
nie naruszają konkurencji pomiędzy 
dostawcami usług płatniczych i opierają 
się na zasadach przejrzystości, 
niedyskryminowania i proporcjonalności.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić równe warunki konkurencji.
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Poprawka 543
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zapewniają to, 
że na ich terytorium obowiązuje system 
oferowania konsumentom podstawowych 
rachunków płatniczych.
Państwa członkowskie zapewniają to, że 
system opisany w pierwszym akapicie 
spełnia następujące warunki:
a) przynajmniej na dostawcy usług 
płatniczych oferującym rachunki 
płatnicze zawierające wszystkie usługi 
wskazane w art. 16 spoczywa obowiązek 
oferowania i zapewnienia podstawowego 
rachunku płatniczego poza przypadkami
określonymi w ust. 3;
b) podstawowe rachunki płatnicze są 
oferowane nie tylko przez dostawców 
usług płatniczych oferujących rachunki 
dostępne wyłącznie przez narzędzia 
internetowe;
c) istnieje mechanizm umożliwiający 
konsumentom bez stałego adresu, osobom 
ubiegającym się o azyl oraz 
konsumentom, którym nie przyznano 
zezwolenia na pobyt, ale których 
wydalenie jest z przyczyn prawnych 
niemożliwe, spełnienie wymogów z 
rozdziału II dyrektywy 2005/60/WE;
d) istnieje mechanizm zapewniający 
poinformowanie osób nieposiadających 
rachunku płatniczego, konsumentów 
szczególnie zagrożonych lub 
konsumentów przemieszczających się o 
dostępności podstawowych rachunków 
płatniczych;
e) korzystanie z tego prawa nie będzie zbyt 
trudne i uciążliwe dla konsumentów; 
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f) istnieje mechanizm pozwalający 
dostawcom płatności sprawdzenie 
w przejrzysty, wiarygodny i szybki sposób,
czy konsument korzysta w danym 
państwie członkowskim z innego 
rachunku płatniczego; jeśli nie można 
wykorzystać elektronicznych systemów
w celu sprawdzenia, czy konsument 
korzysta z innego rachunku płatniczego 
w danym państwie członkowskim, 
dostawcy usług płatniczych akceptują 
formalną deklarację złożoną przez 
konsumenta, jako wiarygodny sposób 
weryfikacji, że konsument nie posiada 
innego rachunku płatniczego lub zamknął 
taki rachunek; jeśli konsument może 
udowodnić złożenie wniosku o 
rozwiązanie obecnej umowy lub jeśli 
zlecono dostawcy usług płatniczych 
rozpoczęcie usługi przeniesienia 
rachunku zgodnie z niniejszą dyrektywą;
g) państwa członkowskie zapewnią to, że 
usługa przeniesienia przewidziana w 
art. 10 i art. 11 niniejszej dyrektywy ma 
zastosowanie, gdy konsument chce 
przenieść podstawowy rachunek płatniczy 
z innego rachunku płatniczego w ramach 
usługi przeniesienia rachunku;
h) państwa członkowskie mają prawo 
wyłączyć dostawców usług płatniczych 
spoza listy dostawców przedstawionej 
w lit. b) z obowiązku zapewnienia 
podstawowego rachunku płatniczego, jeśli 
takie zastrzeżenie jest obiektywnie 
uzasadnione ze względu na charakter 
instytucji płatniczej lub na zakres usług 
płatniczych i nie podważa prawa 
konsumentów do dostępu do usług.

Or. en

Poprawka 544
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii prawo do otworzenia 
podstawowego rachunku płatniczego u 
dostawcy lub dostawców usług płatniczych 
określonych zgodnie z ust. 1 oraz do 
korzystania z takiego rachunku. Prawo to 
przysługuje niezależnie od miejsca pobytu 
konsumenta. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby korzystanie z tego prawa 
przez konsumenta nie wiązało się z 
nadmiernymi trudnościami lub 
obciążeniami. Przed otwarciem 
podstawowego rachunku płatniczego
dostawcy usług płatniczych sprawdzają, 
czy dany konsument posiada rachunek 
płatniczy na terytorium danego państwa.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii prawo do otworzenia 
podstawowego rachunku płatniczego 
u dostawcy lub dostawców usług 
płatniczych określonych zgodnie z ust. 1 
oraz do korzystania z takiego rachunku w 
państwie swojego stałego zamieszkania. 
Prawo to przysługuje niezależnie od 
miejsca pobytu konsumenta. Konsument 
musi jednak być powiązany z danym 
państwem członkowskim i z obszarem 
działania dostawcy usług płatniczych, 
w którym zamierza założyć podstawowy 
rachunek płatniczy, tj. musi być to
ośrodek interesów życiowych, miejsce
pracy lub studiów. Aby móc skorzystać 
z prawa dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego, konsumenci nie 
mogą posiadać rachunku płatniczego 
w Unii, zaś ich próba otwarcia rachunku 
płatniczego spotkała się 
z udokumentowaną odmową.
W przypadku braku możliwości 
zastosowania systemów elektronicznych 
do ustalenia, czy konsument posiada już 
rachunek płatniczy, dostawcy usług 
płatniczych powinni akceptować 
oświadczenie złożone przez konsumentów 
jako wiarygodny sposób potwierdzenia, że 
nie posiadają oni jeszcze rachunku 
płatniczego. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby korzystanie z tego prawa 
przez konsumenta nie wiązało się 
z nadmiernymi trudnościami lub 
obciążeniami. Po stwierdzeniu potrzeby 
założenia rachunku płatniczego przez 
klienta dostawca usług płatniczych 
powinien zaoferować mu otwarcie 
podstawowego rachunku płatniczego.

Or. de
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Poprawka 545
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii prawo do otworzenia 
podstawowego rachunku płatniczego u 
dostawcy lub dostawców usług płatniczych 
określonych zgodnie z ust. 1 oraz do 
korzystania z takiego rachunku. Prawo to 
przysługuje niezależnie od miejsca pobytu
konsumenta. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby korzystanie z tego prawa 
przez konsumenta nie wiązało się z 
nadmiernymi trudnościami lub 
obciążeniami. Przed otwarciem 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawcy usług płatniczych sprawdzają, 
czy dany konsument posiada rachunek 
płatniczy na terytorium danego państwa.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym w sposób 
udokumentowany legalnie na terytorium 
Unii prawo do otworzenia podstawowego 
rachunku płatniczego u dostawcy lub 
dostawców usług płatniczych określonych 
zgodnie z ust. 1 oraz do korzystania 
z takiego rachunku. Prawo to przysługuje 
wszystkim konsumentom, którzy mogą 
udowodnić swoje powiązania z danym 
państwem członkowskim 
(np. obywatelstwo, miejsce pobytu,
własność nieruchomości mieszkalnej, 
bliskie więzi rodzinne, miejsce studiów), 
a których wniosek o otwarcie 
podstawowego rachunku płatniczego 
u jednego z dostawców usług płatniczych 
w tym samym państwie członkowskim 
został odrzucony w sytuacji, gdy nie są oni 
posiadaczami innego rachunku 
płatniczego w UE. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby korzystanie z tego prawa 
przez konsumenta nie wiązało się 
z nadmiernymi trudnościami lub 
obciążeniami. Przed otwarciem 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawcy usług płatniczych sprawdzają, 
czy dany konsument posiada rachunek 
płatniczy w UE. Przy czynnościach 
sprawdzających należy uwzględnić 
informacje i oświadczenia uzyskane od 
konsumenta.

Or. de

Poprawka 546
Syed Kamall
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Projekt dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii prawo do otworzenia 
podstawowego rachunku płatniczego u 
dostawcy lub dostawców usług płatniczych 
określonych zgodnie z ust. 1 oraz do 
korzystania z takiego rachunku. Prawo to 
przysługuje niezależnie od miejsca pobytu 
konsumenta. Państwa członkowskie
dopilnowują, aby korzystanie z tego prawa 
przez konsumenta nie wiązało się z 
nadmiernymi trudnościami lub 
obciążeniami. Przed otwarciem
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawcy usług płatniczych sprawdzają, 
czy dany konsument posiada rachunek 
płatniczy na terytorium danego państwa.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom zamieszkującym na 
terytorium państwa członkowskiego lub 
mogącym przedstawić wystarczające 
powiązanie z państwem członkowskim
dostawcy usług płatniczych, w którym 
ubiegają się o dostęp do podstawowego 
rachunku płatniczego, prawo do 
otworzenia takiego rachunku u dostawcy 
lub dostawców usług płatniczych 
określonych zgodnie z ust. 1 oraz do 
korzystania z takiego rachunku. Państwa 
członkowskie zapewniają nadanie tego 
prawa konsumentom, którzy mogą 
udzielić informacji o celu i zamierzonym 
charakterze relacji biznesowej, która 
uzasadnia otwarcie rachunku płatniczego 
na terytorium dostawcy usług płatniczych,
oraz dopilnowują, aby korzystanie z tego 
prawa przez konsumenta nie wiązało się 
z nadmiernymi trudnościami lub 
obciążeniami. Państwa członkowskie 
zapewniają to, że gwarantuje się prawo do 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego jedynie dla konsumentów, 
którym odmówiono uprzednio dostępu do 
rachunku płatniczego na terytorium
danego państwa.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy podstawowy rachunek płatniczy wydaje się narzędziem służącym do walki 
z wykluczeniem finansowym, nie ma uzasadnienia do zobowiązywania dostawców usług do 
przyznawania podstawowych rachunków płatniczych osobom, które mają dostęp do 
„normalnych” rachunków płatniczych. Ponadto miejsce zamieszkania konsumenta lub 
powiązania z krajem, w którym ubiega się on o podstawowy rachunek płatniczy jest ważne dla 
dostawcy usług płatniczych w celu stosowania się do zasad dotyczących przeciwdziałania 
praniu pieniędzy.
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Poprawka 547
Philippe De Backer

Projekt dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii prawo do otworzenia 
podstawowego rachunku płatniczego u 
dostawcy lub dostawców usług płatniczych 
określonych zgodnie z ust. 1 oraz do 
korzystania z takiego rachunku. Prawo to 
przysługuje niezależnie od miejsca pobytu 
konsumenta. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby korzystanie z tego prawa 
przez konsumenta nie wiązało się z 
nadmiernymi trudnościami lub 
obciążeniami. Przed otwarciem 
podstawowego rachunku płatniczego
dostawcy usług płatniczych sprawdzają, 
czy dany konsument posiada rachunek 
płatniczy na terytorium danego państwa.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii, którym uprzednio nie 
udzielono dostępu do normalnych 
rachunków płatniczych i którzy mogą 
uzasadnić realne powiązane z państwem 
członkowskim dostawcy usług płatniczych, 
prawo do otworzenia podstawowego 
rachunku płatniczego u dostawcy lub 
dostawców usług płatniczych określonych 
zgodnie z ust. 1 oraz do korzystania 
z takiego rachunku, pod warunkiem że:

a) nie posiadają już rachunku płatniczego 
w tym państwie członkowskim;
b) dostarczą:
(i) oświadczenie honorowe, które może 
być wykorzystane przez dostawców usług 
płatniczych jako wiarygodny sposób 
potwierdzenia, że konsument nie posiada 
jeszcze podstawowego rachunku 
płatniczego lub;
(ii) zwykłe oświadczenie przynajmniej 
jednej instytucji finansowej w danym 
państwie członkowskim świadczące
o odmowie przyznania rachunku 
płatniczego.

Or. en

Poprawka 548
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii prawo do otworzenia 
podstawowego rachunku płatniczego u 
dostawcy lub dostawców usług płatniczych 
określonych zgodnie z ust. 1 oraz do 
korzystania z takiego rachunku. Prawo to 
przysługuje niezależnie od miejsca pobytu 
konsumenta. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby korzystanie z tego prawa 
przez konsumenta nie wiązało się z 
nadmiernymi trudnościami lub 
obciążeniami. Przed otwarciem 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawcy usług płatniczych sprawdzają, 
czy dany konsument posiada rachunek 
płatniczy na terytorium danego państwa.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii i mogącym uzasadnić 
realne powiązane z państwem 
członkowskim dostawcy usług płatniczych, 
prawo do otworzenia podstawowego 
rachunku płatniczego u dostawcy lub 
dostawców usług płatniczych określonych 
zgodnie z ust. 1 oraz do korzystania z 
takiego rachunku, pod warunkiem że 
konsumenci ci: 

a) nie posiadają już rachunku płatniczego 
w tym państwie członkowskim;
b) dostarczą oświadczenie honorowe, 
które może być wykorzystane przez 
dostawców usług płatniczych jako 
wiarygodny sposób potwierdzenia, że 
konsument nie posiada jeszcze rachunku 
płatniczego na podstawie badania 
celowościowego, które powinno wykazać 
wyraźną potrzebę posiadania 
podstawowego rachunku płatniczego.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
korzystanie z tego prawa przez konsumenta 
nie wiązało się z nadmiernymi 
trudnościami lub obciążeniami.

Or. en

Poprawka 549
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii prawo do otworzenia 
podstawowego rachunku płatniczego u 
dostawcy lub dostawców usług płatniczych 
określonych zgodnie z ust. 1 oraz do 
korzystania z takiego rachunku. Prawo to 
przysługuje niezależnie od miejsca pobytu 
konsumenta. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby korzystanie z tego prawa 
przez konsumenta nie wiązało się z 
nadmiernymi trudnościami lub 
obciążeniami. Przed otwarciem 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawcy usług płatniczych sprawdzają, 
czy dany konsument posiada rachunek 
płatniczy na terytorium danego państwa.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii prawo do otworzenia 
podstawowego rachunku płatniczego 
u dostawcy lub dostawców usług 
płatniczych określonych zgodnie z ust. 1 
oraz do korzystania z takiego rachunku. 
Prawo to przysługuje niezależnie od 
miejsca pobytu konsumenta, ale zależy ono 
od tego, czy konsument jest realnie 
powiązany z państwem członkowskim 
dostawcy.

Realne powiązanie z państwem 
członkowskim, w którym dana osoba 
zamieszkuje bądź pracuje, może być 
ustanowione wcześniej. Rachunek można 
otworzyć na odległość miesiąc wcześniej, 
jeśli dostarczy się dowód zamiaru 
zamieszkania lub ofertę pracy. W takim 
przypadku dana osoba powinna następnie 
stawić się osobiście w ciągu kolejnego 
miesiąca w momencie, gdy będzie już 
w państwie członkowskim, w celu 
weryfikacji powodów założenia rachunku. 
Mogą zostać nałożone ograniczenia kwot, 
które mogą być przelewane po uprzedniej 
weryfikacji.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
korzystanie z tego prawa przez konsumenta 
nie wiązało się z nadmiernymi 
trudnościami lub obciążeniami. Przed 
otwarciem podstawowego rachunku 
płatniczego dostawcy usług płatniczych 
sprawdzają, czy dany konsument posiada 
rachunek płatniczy na terytorium danego 
państwa.

Or. en
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Poprawka 550
Udo Bullmann, Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii prawo do otworzenia 
podstawowego rachunku płatniczego u 
dostawcy lub dostawców usług płatniczych 
określonych zgodnie z ust. 1 oraz do 
korzystania z takiego rachunku. Prawo to 
przysługuje niezależnie od miejsca pobytu 
konsumenta. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby korzystanie z tego prawa 
przez konsumenta nie wiązało się z 
nadmiernymi trudnościami lub 
obciążeniami. Przed otwarciem 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawcy usług płatniczych sprawdzają, 
czy dany konsument posiada rachunek 
płatniczy na terytorium danego państwa.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii oraz osobom, których 
wydalenie nie jest możliwe z przyczyn 
obiektywnych lub prawnych, a którym nie 
udzielono zezwolenia na pobyt, prawo do 
otworzenia podstawowego rachunku 
płatniczego u dostawcy lub dostawców 
usług płatniczych określonych zgodnie 
z ust. 1 oraz do korzystania z takiego 
rachunku. Prawo to przysługuje niezależnie 
od miejsca pobytu konsumenta. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby 
korzystanie z tego prawa przez konsumenta 
nie wiązało się z nadmiernymi 
trudnościami lub obciążeniami. Przed 
otwarciem podstawowego rachunku 
płatniczego dostawcy usług płatniczych 
sprawdzają, czy dany konsument posiada 
na terytorium danego państwa aktywny 
i równoważny rachunek płatniczy z 
dostępem do wszystkich funkcji 
wymienionych w art. 16. Przy 
czynnościach sprawdzających należy 
uwzględnić informacje uzyskane od 
konsumenta. Dostawca usług płatniczych 
nie może ograniczyć się do uwzględnienia 
informacji uzyskanych od konsumenta, 
jeśli konsument w sposób wiarygodny 
podważa istniejący wpis w bazie danych.

Or. de

Poprawka 551
Udo Bullmann, Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii prawo do otworzenia 
podstawowego rachunku płatniczego u 
dostawcy lub dostawców usług płatniczych 
określonych zgodnie z ust. 1 oraz do 
korzystania z takiego rachunku. Prawo to 
przysługuje niezależnie od miejsca pobytu 
konsumenta. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby korzystanie z tego prawa 
przez konsumenta nie wiązało się z 
nadmiernymi trudnościami lub 
obciążeniami. Przed otwarciem 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawcy usług płatniczych sprawdzają, 
czy dany konsument posiada rachunek 
płatniczy na terytorium danego państwa.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii oraz osobom, których 
wydalenie nie jest możliwe z przyczyn 
obiektywnych lub prawnych, a którym nie 
udzielono zezwolenia na pobyt, prawo do 
otworzenia podstawowego rachunku 
płatniczego u dostawcy lub dostawców 
usług płatniczych określonych zgodnie 
z ust. 1 oraz do korzystania z takiego 
rachunku. Prawo to przysługuje niezależnie 
od miejsca pobytu konsumenta. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby 
korzystanie z tego prawa przez konsumenta 
nie wiązało się z nadmiernymi 
trudnościami lub obciążeniami. Przed 
otwarciem podstawowego rachunku 
płatniczego dostawcy usług płatniczych 
sprawdzają, czy dany konsument posiada 
rachunek płatniczy na terytorium danego 
państwa.

Or. de

Poprawka 552
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii prawo do otworzenia 
podstawowego rachunku płatniczego u 
dostawcy lub dostawców usług płatniczych 
określonych zgodnie z ust. 1 oraz do 
korzystania z takiego rachunku. Prawo to 
przysługuje niezależnie od miejsca pobytu 
konsumenta. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby korzystanie z tego prawa 
przez konsumenta nie wiązało się z 
nadmiernymi trudnościami lub 

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii prawo do otworzenia 
podstawowego rachunku płatniczego 
u dostawców usług płatniczych 
określonych zgodnie z ust. 1 oraz do 
korzystania z takiego rachunku. Prawo to 
przysługuje niezależnie od sytuacji 
finansowej oraz miejsca pobytu 
konsumenta. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby korzystanie z tego prawa 
przez konsumenta nie wiązało się 
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obciążeniami. Przed otwarciem 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawcy usług płatniczych sprawdzają, 
czy dany konsument posiada rachunek 
płatniczy na terytorium danego państwa.

z nadmiernymi trudnościami lub 
obciążeniami. Przed otwarciem 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawcy usług płatniczych sprawdzają, 
czy dany konsument posiada rachunek 
płatniczy na terytorium danego państwa.

Or. en

Poprawka 553
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii prawo do otworzenia 
podstawowego rachunku płatniczego u 
dostawcy lub dostawców usług płatniczych 
określonych zgodnie z ust. 1 oraz do 
korzystania z takiego rachunku. Prawo to 
przysługuje niezależnie od miejsca pobytu 
konsumenta. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby korzystanie z tego prawa 
przez konsumenta nie wiązało się z 
nadmiernymi trudnościami lub 
obciążeniami. Przed otwarciem 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawcy usług płatniczych sprawdzają, 
czy dany konsument posiada rachunek 
płatniczy na terytorium danego państwa.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii prawo do otworzenia 
podstawowego rachunku płatniczego 
u dostawcy lub dostawców usług 
płatniczych określonych zgodnie z ust. 1 
oraz do korzystania z takiego rachunku. 
Prawo to przysługuje niezależnie od 
miejsca pobytu konsumenta. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby 
korzystanie z tego prawa przez konsumenta 
nie wiązało się z nadmiernymi 
trudnościami lub obciążeniami. Przed 
otwarciem podstawowego rachunku 
płatniczego dostawcy usług płatniczych 
sprawdzają, prosząc konsumenta 
o podpisanie oświadczenia, czy dany 
konsument posiada rachunek płatniczy na 
terytorium danego państwa.

Or. en

Poprawka 554
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii prawo do otworzenia 
podstawowego rachunku płatniczego u 
dostawcy lub dostawców usług płatniczych 
określonych zgodnie z ust. 1 oraz do 
korzystania z takiego rachunku. Prawo to 
przysługuje niezależnie od miejsca pobytu 
konsumenta. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby korzystanie z tego prawa 
przez konsumenta nie wiązało się z 
nadmiernymi trudnościami lub 
obciążeniami. Przed otwarciem 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawcy usług płatniczych sprawdzają, 
czy dany konsument posiada rachunek 
płatniczy na terytorium danego państwa.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii prawo do otworzenia 
podstawowego rachunku płatniczego 
u dostawcy lub dostawców usług 
płatniczych określonych zgodnie z ust. 1 
oraz do korzystania z takiego rachunku. 
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
korzystanie z tego prawa przez konsumenta 
nie wiązało się z nadmiernymi 
trudnościami lub obciążeniami. Przed 
otwarciem podstawowego rachunku 
płatniczego dostawcy usług płatniczych 
sprawdzają, czy dany konsument posiada 
rachunek płatniczy na terytorium danego 
państwa. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby dostawca usług 
płatniczych mógł polegać na oświadczeniu
konsumenta w kwestii ustalenia, czy 
posiada on już rachunek płatniczy na 
terytorium danego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno się umożliwić przestrzeganie prawodawstwa w sprawie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy, jak również obowiązków w zakresie wymogów dotyczących identyfikacji klienta 
i wytycznych właściwych organów w tej kwestii. Obowiązek sprawdzenia może być 
problematyczny ze względu na tajemnicę bankową i inne obowiązki dotyczące tajności, jak 
również prawodawstwo w zakresie ochrony danych. Dlatego też powinno się polegać na 
informacjach dostarczonych przez konsumenta.

Poprawka 555
Sven Giegoldw imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii prawo do otworzenia 

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie lub 
zamieszkującym na terytorium Unii oraz
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podstawowego rachunku płatniczego u 
dostawcy lub dostawców usług płatniczych 
określonych zgodnie z ust. 1 oraz do 
korzystania z takiego rachunku. Prawo to 
przysługuje niezależnie od miejsca pobytu 
konsumenta. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby korzystanie z tego prawa 
przez konsumenta nie wiązało się z 
nadmiernymi trudnościami lub 
obciążeniami. Przed otwarciem 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawcy usług płatniczych sprawdzają, 
czy dany konsument posiada rachunek 
płatniczy na terytorium danego państwa.

osobom, których wydalenie nie jest 
możliwe ze względów obiektywnych lub 
prawnych, a którym nie udzielono 
zezwolenia na pobyt, prawo do otworzenia 
podstawowego rachunku płatniczego 
u dostawcy lub dostawców usług 
płatniczych określonych zgodnie z ust. 1 
oraz do korzystania z takiego rachunku. 
Prawo to przysługuje niezależnie od 
miejsca pobytu konsumenta. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby 
korzystanie z tego prawa przez konsumenta 
nie wiązało się z nadmiernymi 
trudnościami lub obciążeniami. Przed 
otwarciem podstawowego rachunku 
płatniczego dostawcy usług płatniczych 
sprawdzają, czy dany konsument posiada 
na terytorium danego państwa aktywny 
i równoważny rachunek płatniczy
z dostępem do wszystkich funkcji 
wymienionych w art. 16. W celu 
sprawdzenia dostawca usług płatniczych 
musi wziąć pod uwagę informacje 
dostarczone przez konsumenta na swój 
temat. Dostawcy usług płatniczych nie 
mogą opierać swojego sprawdzenia na 
oficjalnych danych, jeśli konsument 
w sposób wiarygodny podważa istniejący 
wpis w bazie danych.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zapewnienie efektywnego dostępu do podstawowych 
rachunków płatniczych. Poprawkę sformułowano w oparciu o uwagi Platformy Społecznej
i Niemieckiego Stowarzyszenia Niezależnych Organizacji Pracy Społecznej.

Poprawka 556
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prawo do otwarcia podstawowego 
rachunku płatniczego obowiązuje
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niezależnie od miejsca zamieszkania 
konsumenta. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby korzystanie z tego prawa 
przez konsumenta nie wiązało się 
z nadmiernymi trudnościami lub 
obciążeniami.
Powinno się również wymagać od 
konsumentów, aby osobiście przybyli do 
biura dostawcy usług płatniczych 
w wybranym przez nich państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 557
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby właściwe organy wymienione w 
art. 20 określiły kryteria krajowe 
pozwalające konsumentowi otworzyć
podstawowy rachunek płatniczy.
EUNB opracowuje wytyczne zgodnie z
art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, 
aby pomóc właściwym organom.

Or. en

Poprawka 558
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli konsument posiada już rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 

a) jeżeli konsument posiada już rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
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zlokalizowanego na terytorium danego 
państwa, który umożliwia mu korzystanie 
z usług płatniczych wymienionych w art.
17 ust. 1;

zlokalizowanego na terytorium danego 
państwa, oraz skorzystał z co najmniej 
jednej z usług płatniczych wymienionych 
w art. 16 w przeciągu ostatnich 
12 miesięcy. Ponadto konsumenci nie są 
właścicielami rachunków płatniczych,
jeśli mogą udowodnić złożenie wniosku 
o rozwiązanie obecnej umowy lub jeśli 
zlecono bankowi przeniesienie usługi 
zgodnie z rozdziałem III;

Or. en

Uzasadnienie

Consumers, working in an EU country may have to have a payment account in their home 
country and in the country where they work and often live as well. The account in the home 
country would be a rather dormant one, mostly for used specific payments. This should not be 
a reason to refuse the opening of a new account in another EU country. Moreover, in practice 
it takes some time until a payment service provider has made a bank account completely 
inoperative. Thus, it should be sufficient that a consumer only proves the cancellation of the 
previous bank account or a switching. AM based on contributions by the Social Platform and 
the German Association of Independent Organisations of Welfare Work.

Poprawka 559
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli konsument posiada już rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego na terytorium danego 
państwa, który umożliwia mu korzystanie 
z usług płatniczych wymienionych w art. 
17 ust. 1;

a) jeżeli konsument posiada już rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego w UE, który umożliwia 
mu korzystanie z usług płatniczych 
wymienionych w art. 17 ust. 1; uznaje się, 
że konsument nie jest posiadaczem 
rachunku płatniczego, jeśli może 
udowodnić otrzymanie wypowiedzenia 
dotychczasowej umowy;

Or. de

Poprawka 560
Burkhard Balz
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli konsument posiada już rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego na terytorium danego 
państwa, który umożliwia mu korzystanie 
z usług płatniczych wymienionych w art. 
17 ust. 1;

a) jeżeli konsument posiada już rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego w Unii, który umożliwia 
mu korzystanie z usług płatniczych 
wymienionych w art. 17 ust. 1;

Or. de

Poprawka 561
 Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli konsument posiada już rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego na terytorium danego 
państwa, który umożliwia mu korzystanie z 
usług płatniczych wymienionych w art. 17 
ust. 1;

a) jeżeli konsument posiada już rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego na terytorium danego 
państwa, który umożliwia mu korzystanie z 
usług płatniczych wymienionych w art. 16 
ust. 1;

Or. en

Poprawka 562
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli konsument posiada już rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego na terytorium danego 
państwa, który umożliwia mu korzystanie z 
usług płatniczych wymienionych w art. 17 
ust. 1;

a) jeżeli konsument posiada już rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego na terytorium danego 
państwa, który umożliwia mu korzystanie z 
usług płatniczych wymienionych w art. 16 
ust. 1;
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Or. en

Poprawka 563
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli konsument posiada już rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego na terytorium danego 
państwa, który umożliwia mu korzystanie z 
usług płatniczych wymienionych w art. 17
ust. 1; 

a) jeżeli konsument posiada już rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego na terytorium danego 
państwa, który umożliwia mu korzystanie 
z usług płatniczych wymienionych 
w art. 16;

Or. fr

Poprawka 564
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli konsument posiada już rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego na terytorium danego 
państwa, który umożliwia mu korzystanie z 
usług płatniczych wymienionych w art. 17 
ust. 1;

a) jeżeli konsument posiada już rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego na terytorium danego 
państwa, który umożliwia mu korzystanie
z usług płatniczych wymienionych 
w art. 16 ust. 1;

Or. en

Poprawka 565
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) spełniony został co najmniej jeden 
warunek wskazany w art. 18 lit. a), c) i d);
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Or. de

Poprawka 566
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli nie są spełnione warunki 
określone w rozdziale II dyrektywy 
2005/60/WE.

b) jeżeli środki należytej staranności 
wobec klienta przedsięwzięte zgodnie z 
art. 8 dyrektywy 2005/60/WE wykażą
znaczne ryzyko tego, że będzie on 
korzystał z rachunku niezgodnie z prawem 
Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Powód do odmowy musi być sformułowany bardziej konkretnie. W art. 8 dyrektywy 
2005/60/WE wprowadza się elementy należytej staranności wobec klienta (stwierdzenie 
rzeczywistej własności, cel posiadania rachunku, sprawdzenie, czy nie dochodzi do prania 
pieniędzy lub nie zachodzi ryzyko finansowania terroryzmu itp.).

Poprawka 567
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli nie są spełnione warunki 
określone w rozdziale II dyrektywy 
2005/60/WE.

b) jeżeli nie są spełnione warunki 
określone w rozdziale II dyrektywy 
2005/60/WE, a w szczególności obowiązek 
konsumenta, aby udzielić informacji na 
temat celu i zamierzonego charakteru 
powiązania, które uzasadnia otwarcie 
rachunku płatniczego w państwie 
członkowskim dostawcy usług płatniczych, 
w którym złożono wniosek.

Or. en



PE516.959v02-00 86/161 AM\1002485PL.doc

PL

Poprawka 568
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli nie są spełnione warunki 
określone w rozdziale II dyrektywy 
2005/60/WE.

b) jeżeli nie są spełnione warunki 
określone w dyrektywie 2005/60/WE lub 
innym odpowiednym prawodawstwie 
unijnym lub ustawodawstwie krajowym;

Or. en

Uzasadnienie

Należy przestrzegać całości ustawodawstwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Poprawka 569
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) konsument w ciągu ostatnich trzech 
miesięcy otrzymał wypowiedzenie 
podstawowego rachunku płatniczego 
u innego dostawcy usług płatniczych 
z przyczyn wskazanych w art. 18 ust. 2;

Or. de

Poprawka 570
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) konsument nie może udokumentować 
odmowy otwarcia rachunku płatniczego 
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na jego nazwisko.

Or. de

Poprawka 571
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jeżeli konsument nie może udowodnić, 
że wcześniej odmówiono mu dostępu do 
„normalnego” rachunku płatniczego;

Or. en

Poprawka 572
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litery b a–b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jeżeli konsument świadomie 
przedstawia nieprawidłowe informacje 
w celu uzyskania podstawowego 
rachunku płatniczego, w przypadku gdy 
podanie poprawnych informacji 
skutkowałoby odmową nadania takiego 
prawa;
bb) jeżeli dostawca usług płatniczych 
wcześniej wypowiedział umowę dotyczącą 
rachunku płatniczego konsumentów 
z powodu celowego użycia rachunku 
w nielegalnych celach;

Or. en

Poprawka 573
Philippe De Backer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jeżeli konsument nie może udowodnić, 
że wcześniej odmówiono mu dostępu do 
„normalnego” rachunku płatniczego;

Or. en

Poprawka 574
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jeżeli konsument nie może przedstawić
dostawcy usług płatniczych jasnych 
powodów, dla których potrzebowałby 
podstawowego rachunku bankowego 
zgodnie z warunkami określonymi przez 
właściwe organy;

Or. en

Poprawka 575
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jeżeli instytucja finansowa nie 
spełniałaby swoich zobowiązań 
w odniesieniu do zapobiegania 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu;

Or. en
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Poprawka 576
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litery b a–b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jeżeli istnieją istotne podstawy do 
odmowy; 
bb) istotne podstawy są związane 
z konsumentem lub jego wcześniejszym 
zachowaniem. Takie podstawy mogą 
odnosić się do przypadków:
a) przestępstw popełnionych przez 
konsumenta takich jak oszustwa;
b) przedstawienia przez konsumenta 
fałszywych lub wprowadzających w błąd 
informacji skutkujących uzyskaniem 
nieuzasadnionego dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego;
c) istnienia ryzyka, że dostawca usług 
płatniczych będzie wspierał działalność
przestępczą;
d) istotnego lub notorycznego naruszania 
umowy; lub
e) innych podstaw podobnych do tych 
wymienionych w ust. 2 lit. a)–d).

Or. en

Poprawka 577
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) konsument nie jest w stanie 
udokumentować powiązań z danym 
państwem członkowskim;

Or. de
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Poprawka 578
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) jeżeli podstawy do rozwiązania umowy 
wymienione w art. 18 ust. 2 dyrektywy nie 
zostały spełnione w momencie ubiegania 
się o rachunek płatniczy.

Or. en

Poprawka 579
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) jeżeli konsument nie jest w stanie 
potwierdzić realnego powiązania w 
rozumieniu art. 15 ust. 2;

Or. en

Poprawka 580
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) zapewnienie rachunku będzie również 
niezgodne z prawem krajowym; oraz

Or. en
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Poprawka 581
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) jeżeli dostawcy usług płatniczych 
podejrzewają konsumenta o korzystanie 
z rachunku w celach bezprawnych lub 
nieuczciwych;

Or. en

Poprawka 582
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) jeżeli konsument podaje istotnie 
fałszywe informacje;

Or. en

Poprawka 583
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bd) jeżeli dostawcy usług płatniczych mają 
obiektywnie uzasadniony powód, aby 
podejrzewać, że konsument użyje 
rachunku w celach bezprawnych lub 
nieuczciwych;

Or. en
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Poprawka 584
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

be) jeżeli otwarcie rachunku 
skutkowałoby naruszeniem przez dostawcę 
usług płatniczych prawa UE lub 
międzynarodowych sankcji ONZ.

Or. en

Poprawka 585
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadkach wymienionych w ust. 3 
dostawca usług płatniczych niezwłocznie i 
nieodpłatnie informował konsumenta na 
piśmie o odrzuceniu wniosku, chyba że 
przekazanie takiej informacji byłoby 
sprzeczne z celami związanymi z 
bezpieczeństwem narodowym lub 
porządkiem publicznym.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadkach wymienionych w ust. 3 
dostawca usług płatniczych niezwłocznie 
i nieodpłatnie informował konsumenta na 
piśmie o odrzuceniu wniosku, chyba że 
przekazanie takiej informacji byłoby 
sprzeczne z celami związanymi 
z bezpieczeństwem narodowym lub 
porządkiem publicznym. Taka pisemna 
informacja musi zawierać konkretne 
przyczyny odrzucenia wniosku. Ponadto 
należy w niej wskazać konsumentowi co 
najmniej jeden bezpłatny lub przystępny 
cenowo środek odwoławczy albo bezpłatną 
lub przystępną cenowo usługę doradztwa, 
z których można skorzystać w danym
państwie członkowskim. Szczegółowe 
regulacje leżą w kompetencjach państw 
członkowskich.

Or. de
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Poprawka 586
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadkach wymienionych w ust. 3 
dostawca usług płatniczych niezwłocznie i 
nieodpłatnie informował konsumenta na 
piśmie o odrzuceniu wniosku, chyba że
przekazanie takiej informacji byłoby 
sprzeczne z celami związanymi z 
bezpieczeństwem narodowym lub 
porządkiem publicznym.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadkach wymienionych w ust. 3 
dostawca usług płatniczych niezwłocznie 
i nieodpłatnie informował konsumenta na 
piśmie o odrzuceniu wniosku. Konkretne 
powody do odmowy muszą być wyraźnie 
wymienione w tym dokumencie. Ponadto 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsumenci byli informowani o co 
najmniej jednej bezpłatnej lub taniej 
poradzie prawnej lub odpowiedniej
usłudze doradczej oraz o organie 
ds. pozasądowego rozstrzygania sporów, 
które są dostępne w danym państwie 
członkowskim. Przepisy te nie mają 
zastosowania, jeżeli przekazanie takiej 
informacji byłoby sprzeczne z celami 
związanymi z bezpieczeństwem 
narodowym lub porządkiem publicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zmniejszenie asymetrii informacji istniejących między 
dostawcami usług płatniczych a konsumentami, którzy ubiegają się o podstawowy rachunek 
płatniczy, i propaguje tym samym efektywność podstawowego rachunku płatniczego. 
Poprawkę sformułowano w oparciu o uwagi Platformy Społecznej, Niemieckiego
Stowarzyszenia Doradców ds. Zadłużenia, Niemieckiego Stowarzyszenia Organizacji 
Ochrony Konsumentów (VZBV) i Niemieckiego Stowarzyszenia Niezależnych Organizacji 
Pracy Społecznej.

Poprawka 587
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadkach wymienionych w ust. 3 
dostawca usług płatniczych niezwłocznie i 
nieodpłatnie informował konsumenta na 
piśmie o odrzuceniu wniosku, chyba że 
przekazanie takiej informacji byłoby 
sprzeczne z celami związanymi z 
bezpieczeństwem narodowym lub 
porządkiem publicznym.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadkach wymienionych w ust. 3 
dostawca usług płatniczych niezwłocznie 
i nieodpłatnie informował konsumenta na 
piśmie o odrzuceniu wniosku z podaniem 
konkretnych przyczyn, chyba że 
przekazanie takiej informacji byłoby 
sprzeczne z celami związanymi 
z bezpieczeństwem narodowym lub 
porządkiem publicznym.

W informacji takiej należy konsumentowi 
wskazać pisemnie możliwe środki prawne 
lub usługi doradcze, które pomogą mu 
podjąć kroki przeciwko odrzuceniu
wniosku. Jeśli w danym państwie 
członkowskim istnieje więcej środków 
odwoławczych lub usług doradczych 
pozostających w dyspozycji konsumenta, 
to w informacji należy podać co najmniej 
jeden bezpłatny lub przystępny cenowo 
środek odwoławczy albo jedną bezpłatną 
lub przystępną cenowo usługę doradztwa.

Or. de

Poprawka 588
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadkach wymienionych w ust. 3 
dostawca usług płatniczych niezwłocznie i 
nieodpłatnie informował konsumenta na 
piśmie o odrzuceniu wniosku, chyba że 
przekazanie takiej informacji byłoby 
sprzeczne z celami związanymi z 
bezpieczeństwem narodowym lub 
porządkiem publicznym.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadkach wymienionych w ust. 3 
dostawca usług płatniczych niezwłocznie 
i nieodpłatnie informował konsumenta na 
piśmie o odrzuceniu wniosku i powodzie 
tego, chyba że przekazanie takiej 
informacji byłoby sprzeczne z celami 
związanymi z bezpieczeństwem 
narodowym lub porządkiem publicznym.

Or. en
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Poprawka 589
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadkach wymienionych w ust. 3 
dostawca usług płatniczych niezwłocznie i 
nieodpłatnie informował konsumenta na 
piśmie o odrzuceniu wniosku, chyba że 
przekazanie takiej informacji byłoby 
sprzeczne z celami związanymi z 
bezpieczeństwem narodowym lub 
porządkiem publicznym.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadkach wymienionych w ust. 3 
dostawca usług płatniczych niezwłocznie 
i nieodpłatnie informował konsumenta na 
piśmie o odrzuceniu wniosku, chyba że 
przekazanie takiej informacji byłoby 
sprzeczne z celami związanymi 
z bezpieczeństwem narodowym lub 
porządkiem publicznym lub odpowiednim 
prawodawstwem unijnym lub 
ustawodawstwem krajowym.

Or. en

Poprawka 590
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Konsumenci już posiadający rachunek 
płatniczy w odpowiednim państwie 
członkowskim również będą mieć 
możliwość przeniesienia podstawowego 
rachunku płatniczego za pomocą usługi 
przeniesienia określonej w art. 10.

Or. en

Poprawka 591
 Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby w przypadkach wymienionych w ust. 3 
lit. b) dostawca usług płatniczych podjął 
odpowiednie środki zgodnie z rozdziałem 
III dyrektywy 2005/60/WE. 

skreślony

Or. en

Poprawka 592
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostęp do podstawowego rachunku 
płatniczego nie był uzależniony od 
wykupienia dodatkowych usług.

6. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostęp do podstawowego rachunku 
płatniczego nie był uzależniony od 
wykupienia dodatkowych usług lub 
udziałów dostawcy usług płatniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu rozszerzenie dostępu do podstawowych rachunków 
płatniczych. Poprawkę sformułowano w oparciu o uwagi Platformy Społecznej
i Niemieckiego Stowarzyszenia Niezależnych Organizacji Pracy Społecznej.

Poprawka 593
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostęp do podstawowego rachunku 
płatniczego nie był uzależniony od 
wykupienia dodatkowych usług.

6. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostęp do podstawowego rachunku 
płatniczego nie był uzależniony od 
wykupienia dodatkowych usług albo 
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nabycia udziałów u dostawcy usług 
płatniczych.

Or. de

Poprawka 594
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie w ramach podstawowego 
rachunku płatniczego następujących usług 
płatniczych:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie w ramach podstawowego 
rachunku płatniczego następujących usług:

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zwiększenie efektywności podstawowego rachunku 
płatniczego dzięki rozszerzeniu zakresu świadczonych usług. Niniejszą poprawkę 
sformułowano w oparciu o uwagi Europejskiej Organizacji Konsumentów.

Poprawka 595
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie w ramach podstawowego 
rachunku płatniczego następujących usług 
płatniczych:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie w ramach podstawowego 
rachunku płatniczego następujących usług:

Or. en

Poprawka 596
Philippe De Backer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie w ramach podstawowego 
rachunku płatniczego następujących usług 
płatniczych:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie w ramach podstawowego 
rachunku płatniczego w walucie państwa 
członkowskiego, w którym ma siedzibę 
dostawca usług płatniczych, następujących 
usług płatniczych:

Or. en

Poprawka 597
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie w ramach podstawowego 
rachunku płatniczego następujących usług 
płatniczych:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie w ramach podstawowego 
rachunku płatniczego w walucie państwa 
członkowskiego, w którym ma siedzibę 
dostawca usług płatniczych, następujących 
usług płatniczych:

Or. en

Poprawka 598
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie w ramach podstawowego 
rachunku płatniczego następujących usług 
płatniczych:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie w ramach podstawowego 
rachunku płatniczego podstawowych usług 
płatniczych. Państwa członkowskie biorą
pod uwagę zalecenie 2011/422/UE przy 
określaniu, które usługi płatnicze są 
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podstawowe.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy tej kwestii ściśle regulować, lecz państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę 
zalecenie dotyczące podstawowych rachunków płatniczych przy określaniu, które usługi 
obejmuje pakiet. W ten sposób można skuteczniej uwzględnić różnice krajowe w zakresie
korzystania z usług płatniczych. W Finlandii podstawowe usługi bankowe świadczą również 
banki nieposiadające sieci fizycznych oddziałów czy nieświadczące pomocy gotówkowej 
w swoich oddziałach.

Poprawka 599
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) usług umożliwiających wszelkie 
działania niezbędne do otwarcia, 
prowadzenia i zamknięcia rachunku 
płatniczego;

skreślona

Or. en

Poprawka 600
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) usług umożliwiających wszelkie 
działania niezbędne do otwarcia, 
prowadzenia i zamknięcia rachunku 
płatniczego;

a) usług umożliwiających wszelkie 
działania niezbędne do otwarcia, 
prowadzenia i zamknięcia obecnego 
rachunku;

Or. en
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Poprawka 601
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usług umożliwiających wpłatę środków 
pieniężnych na rachunek płatniczy;

skreślona

Or. en

Poprawka 602
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usług umożliwiających wpłatę środków
pieniężnych na rachunek płatniczy;

b) usług umożliwiających wpłatę gotówki
na obecny rachunek;

Or. en

Poprawka 603
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usług umożliwiających wpłatę środków
pieniężnych na rachunek płatniczy;

b) usług umożliwiających wpłatę gotówki
na rachunek płatniczy;

Or. en

Poprawka 604
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) usług umożliwiających wypłatę gotówki 
z rachunku płatniczego w obrębie Unii;

skreślona

Or. en

Poprawka 605
Udo Bullmann, Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) usług umożliwiających wypłatę gotówki 
z rachunku płatniczego w obrębie Unii;

c) Usług umożliwiających wypłatę gotówki 
w okienkach obsługi klienta oddziałach 
i w bankomatach, także poza godzinami 
pracy, z rachunku płatniczego w obrębie 
Unii;

Or. de

Poprawka 606
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) usług umożliwiających wypłatę gotówki 
z rachunku płatniczego w obrębie Unii;

c) usług umożliwiających wypłatę gotówki 
z obecnego rachunku w kasie banku lub 
w bankomacie poza godzinami pracy 
banku z rachunku płatniczego w obrębie 
Unii;

Or. en

Poprawka 607
Sylvie Goulard, Jean Lambert
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) usług umożliwiających wypłatę gotówki 
z rachunku płatniczego w obrębie Unii;

c) usług umożliwiających wypłatę gotówki 
z rachunku płatniczego w obrębie Unii za 
pośrednictwem bankomatów i automatów 
wydających pieniądze również poza 
godzinami otwarcia oddziałów;

Or. fr

Poprawka 608
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) usług umożliwiających wypłatę gotówki 
z rachunku płatniczego w obrębie Unii;

c) usług umożliwiających wypłatę gotówki 
z rachunku płatniczego;

Or. en

Poprawka 609
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) usług umożliwiających korzystanie 
z bankomatów i terminali bankowych 
poza godzinami pracy dostawcy usług 
płatniczych;

Or. en

Uzasadnienie

Banki mogą ograniczać dostęp do bankomatów i terminali w ich godzinach pracy, co może 
stanowić problem dla konsumentów, w szczególności tych, którzy nie mają dostępu na co 



AM\1002485PL.doc 103/161 PE516.959v02-00

PL

dzień do narzędzi bankowości internetowej. Niniejszą poprawkę sformułowano w oparciu 
o uwagi Europejskiej Organizacji Konsumentów, Niemieckiego Stowarzyszenia Doradców 
ds. Zadłużenia, Niemieckiego Stowarzyszenia Niezależnych Organizacji Pracy Społecznej, 
Platformy Społecznej i Grupy Użytkowników Usług Finansowych.

Poprawka 610
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) miesięcznych sprawozdań o stanie 
rachunku.

Or. en

Uzasadnienie

Miesięczne sprawozdanie o stanie rachunku powinno stanowić część usług dołączonych do 
podstawowego rachunku płatniczego w celu zapewnienia tego, że konsument jest dobrze 
poinformowany o kosztach rachunku. Niniejszą poprawkę sformułowano w oparciu o uwagi
Europejskiej Organizacji Konsumentów.

Poprawka 611
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dokonywania następujących transakcji 
płatniczych w obrębie Unii:

skreślona

1) poleceń zapłaty;
2) transakcji płatniczych przy użyciu karty 
płatniczej, w tym płatności online;
3) poleceń przelewu. 

Or. en
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Poprawka 612
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) poleceń zapłaty; 1) poleceń zapłaty SEPA i poleceń zapłaty 
w walucie innej niż euro;

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie SEPA ma na celu opracowanie wspólnych europejskich usług płatniczych. 
Niniejsza dyrektywa odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu tego celu i dlatego też musi 
zgadzać się z SEPA. Podobnie w ramach podstawowego rachunku płatniczego wewnątrz UE 
powinny być możliwe zarówno transakcje w euro (transakcje SEPA), jak i w innych walutach 
państw członkowskich. Niniejszą poprawkę sformułowano w oparciu o uwagi Europejskiej 
Organizacji Konsumentów.

Poprawka 613
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) poleceń zapłaty; 1) poleceń zapłaty SEPA i poleceń zapłaty 
w walucie innej niż euro;

Or. en

Poprawka 614
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) transakcji płatniczych przy użyciu karty 
płatniczej, w tym płatności online;

2) transakcji płatniczych przy użyciu karty
debetowej, w tym płatności online;



AM\1002485PL.doc 105/161 PE516.959v02-00

PL

Or. en

Poprawka 615
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) transakcji płatniczych przy użyciu karty 
płatniczej, w tym płatności online;

2) transakcji płatniczych przy użyciu karty 
debetowej, w tym płatności online;

Or. en

Poprawka 616
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) transakcji płatniczych przy użyciu karty 
płatniczej, w tym płatności online;

2) transakcji płatniczych SEPA i w walucie 
innej niż euro przy użyciu karty płatniczej, 
w tym płatności online;

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie SEPA ma na celu opracowanie wspólnych ogólnoeuropejskich usług 
płatniczych. Niniejsza dyrektywa odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu tego celu i dlatego też 
musi być powiązana z SEPA. Podobnie w ramach podstawowego rachunku płatniczego 
wewnątrz EU powinny być możliwe zarówno transakcje w euro (transakcje SEPA), jak 
i transakcje w walutach innych państw członkowskich. Niniejszą poprawkę sformułowano
w oparciu o uwagi Europejskiej Organizacji Konsumentów.

Poprawka 617
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) transakcji płatniczych przy użyciu karty 
płatniczej, w tym płatności online;

2) transakcji płatniczych SEPA i w walucie 
innej niż euro przy użyciu karty płatniczej, 
w tym płatności online;

Or. en

Poprawka 618
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) transakcji płatniczych przy użyciu karty 
płatniczej, w tym płatności online;

2) transakcji płatniczych przy użyciu karty 
płatniczej i płatności online;

Or. en

Uzasadnienie

W szczególności w odniesieniu do handlu elektronicznego płatności kartą stanowią jedynie 
część obecnie stosowanego procesu płatności. W celu umożliwienia właścicielowi 
podstawowego rachunku płatniczego efektywnego udziału w płatnościach online należy 
umożliwić mu również korzystanie z procesów płatności opartych na poleceniu zapłaty, takim 
jak system ELV. Niniejszą poprawkę sformułowano w oparciu o uwagi Niemieckiego 
Stowarzyszenia Detalistów.

Poprawka 619
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) poleceń przelewu. 3) poleceń przelewu SEPA i poleceń 
przelewu w walucie innej niż euro.

Or. en
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Uzasadnienie

Rozporządzenie SEPA ma na celu opracowanie wspólnych ogólnoeuropejskich usług 
płatniczych. Niniejsza dyrektywa odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu tego celu i dlatego też 
musi być powiązana z SEPA. Podobnie w ramach podstawowego rachunku płatniczego 
wewnątrz EU powinny być możliwe zarówno transakcje w euro (transakcje SEPA), jak 
i transakcje w walutach innych państw członkowskich. Niniejszą poprawkę sformułowano 
w oparciu o uwagi Europejskiej Organizacji Konsumentów.

Poprawka 620
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) poleceń przelewu. 3) poleceń przelewu SEPA i poleceń 
przelewu w walucie innej niż euro.

Or. en

Poprawka 621
Udo Bullmann, Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) poleceń przelewu. 3) poleceń przelewu i zleceń stałych 
w terminalach znajdujących się 
w oddziałach banku, w okienkach obsługi 
klienta w oddziałach banku oraz przy 
pomocy standardowych systemów 
bankowości internetowej danego banku.

Or. de

Poprawka 622
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d – punkt 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) poleceń przelewu. 3) poleceń przelewu i zleceń stałych 
w terminalach bankowych, w kasie banku 
oraz poprzez obecny system bankowości 
internetowej obsługiwany przez 
odpowiedniego dostawcę usług 
płatniczych. 

Or. en

Poprawka 623
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) zleceń stałych SEPA i w walucie innej 
niż euro oraz potwierdzeń poleceń zapłaty.

Or. en

Poprawka 624
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zleceń stałych SEPA i w walucie innej 
niż euro;

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie SEPA ma na celu opracowanie wspólnych ogólnoeuropejskich usług 
płatniczych. Niniejsza dyrektywa odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu tego celu i dlatego też 
musi być powiązana z SEPA. Podobnie w ramach podstawowego rachunku płatniczego 
wewnątrz EU powinny być możliwe zarówno transakcje w euro (transakcje SEPA), jak
i transakcje w walutach innych państw członkowskich. Niniejszą poprawkę sformułowano 
w oparciu o uwagi Europejskiej Organizacji Konsumentów.
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Poprawka 625
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą narzucić 
specjalne warunki korzystania z systemów 
bankowości internetowej.

Or. de

Poprawka 626
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) zlecenia stałe.

Or. fr

Poprawka 627
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie określają w 
odniesieniu do wszystkich usług, o 
których mowa w ust. 1, minimalną liczbę 
operacji oferowanych konsumentowi za 
ewentualną opłatą, o której mowa w art. 
17. Minimalna liczba operacji powinna 
być adekwatna i zgodna z powszechnymi 
praktykami handlowymi w danym 
państwie członkowskim.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Opłata musi być rozsądna zgodnie z art. 17, więc nie ma potrzeby powtarzania tego samego 
sformułowania w tym miejscu. Regulowanie cen prowadzi do ich zniekształcenia i problemów 
z konkurencyjnością.

Poprawka 628
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie określają w 
odniesieniu do wszystkich usług, o 
których mowa w ust. 1, minimalną liczbę 
operacji oferowanych konsumentowi za 
ewentualną opłatą, o której mowa w art. 
17. Minimalna liczba operacji powinna 
być adekwatna i zgodna z powszechnymi 
praktykami handlowymi w danym 
państwie członkowskim.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dopóki konsument używa podstawowego 
rachunku płatniczego do celów 
prywatnych, nie istniały ograniczenia
liczby operacji, które będą oferowane 
konsumentowi na podstawie 
szczegółowych zasad dotyczących 
ustalania cen określonych w art. 17.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli liczbę operacji ograniczono do mniejszej liczby niż potrzebna do użytku prywatnego, 
faktyczny koszt ponoszony przez konsumenta za rachunek płatniczy może w rezultacie być 
bardzo wysoki. Byłoby to niezgodne z celem zmniejszenia wykluczenia finansowego.

Poprawka 629
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie określają w 
odniesieniu do wszystkich usług, o których 
mowa w ust. 1, minimalną liczbę operacji 
oferowanych konsumentowi za ewentualną 
opłatą, o której mowa w art. 17. Minimalna 
liczba operacji powinna być adekwatna i 
zgodna z powszechnymi praktykami 

2. Państwa członkowskie określają 
w odniesieniu do wszystkich usług, 
o których mowa w ust. 1, minimalną liczbę 
operacji oferowanych konsumentowi za 
ewentualną opłatą, o której mowa 
w art. 17. Minimalna liczba operacji 
powinna być adekwatna i zgodna 
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handlowymi w danym państwie 
członkowskim.

z powszechnymi praktykami handlowymi 
w danym państwie członkowskim i nie 
powinna być mniejsza niż 15 operacji 
w miesiącu.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zagwarantowanie, że podstawowy rachunek bankowy 
efektywnie służy interesom swoich użytkowników. Została ona sformułowana w oparciu 
o uwagi Niemieckiego Stowarzyszenia Doradców ds. Zadłużenia, Platformy Społecznej
i Niemieckiego Stowarzyszenia Niezależnych Organizacji Pracy Społecznej.

Poprawka 630
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie określają w 
odniesieniu do wszystkich usług, o których 
mowa w ust. 1, minimalną liczbę operacji 
oferowanych konsumentowi za ewentualną 
opłatą, o której mowa w art. 17. Minimalna 
liczba operacji powinna być adekwatna i 
zgodna z powszechnymi praktykami 
handlowymi w danym państwie 
członkowskim.

2. Komisja Europejska określa 
w odniesieniu do wszystkich usług, 
o których mowa w ust. 1, minimalną liczbę 
operacji oferowanych konsumentowi za 
ewentualną opłatą, o której mowa 
w art. 17. Minimalna liczba operacji 
powinna być adekwatna i zgodna 
z powszechnymi praktykami handlowymi 
w Unii.

Or. en

Poprawka 631
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie określają, w 
odniesieniu do wszystkich usług, o których 
mowa w ustępie 1, minimalną liczbę 
operacji oferowanych konsumentowi za 

2. Komisja określa, w odniesieniu do 
wszystkich usług, o których mowa 
w ust. 1, minimalną liczbę operacji 
oferowanych konsumentowi za ewentualną 
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ewentualną opłatą, o której mowa w art. 
17. Minimalna liczba operacji powinna być 
adekwatna i zgodna z powszechnymi 
praktykami handlowymi w danym 
państwie członkowskim.

opłatą, o której mowa w art. 17. Minimalna 
liczba operacji powinna być adekwatna 
i zgodna z powszechnymi praktykami 
handlowymi w Unii Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 632
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentowi możliwość zarządzania 
transakcjami płatniczymi i ich inicjowania 
w ramach podstawowego rachunku 
płatniczego za pośrednictwem narzędzi 
bankowości internetowej zapewnianych 
przez dostawcę usług płatniczych, jeżeli są 
one dostępne.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentowi możliwość zarządzania 
transakcjami płatniczymi i ich inicjowania 
w ramach podstawowego rachunku 
płatniczego w kasie banku dostawcy usług 
płatniczych lub za pośrednictwem narzędzi 
bankowości internetowej, jeżeli są one 
dostępne. Dlatego też dostawca usług 
płatniczych zapewnia instrument płatniczy 
konsumentowi, co pozwala zainicjować 
bezgotówkowe płatności za pośrednictwem 
międzynarodowego numeru rachunku 
bankowego i bankowego klucza 
internetowego na piśmie oraz w formie 
elektronicznej, jeśli są one dostępne.

Or. en

Uzasadnienie

As argued by the Social Platform, it should be ensured that consumers can manage their 
payment transaction the payment providers´ branch network. Furthermore, it is crucial to 
allow users of basic payment accounts to participate in current payment technologies, such as 
the ELV debit system and its future evolutions. Therefore, it should be ensured that these 
customers receive a payment instrument (such as a card), which fulfils the necessary 
technical standards, especially providing the IBAN. Thus, the second part of this amendment 
also aims at promoting the effective implementation of SEPA. It is based on a contribution by 
Association of German Retailers.

Poprawka 633
Philippe De Backer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentowi możliwość zarządzania 
transakcjami płatniczymi i ich inicjowania 
w ramach podstawowego rachunku 
płatniczego za pośrednictwem narzędzi 
bankowości internetowej zapewnianych 
przez dostawcę usług płatniczych, jeżeli są 
one dostępne.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentowi możliwość zarządzania 
transakcjami płatniczymi i ich inicjowania 
w ramach podstawowego rachunku 
płatniczego w kasie banku dostawcy usług 
płatniczych i za pośrednictwem narzędzi 
bankowości internetowej, jeżeli są one 
dostępne.

Or. en

Poprawka 634
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsument nie otrzymywał oferty kredytu 
w rachunku bieżącym w połączeniu z 
posiadanym podstawowym rachunkiem 
płatniczym.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsument mógł mieć dostęp do oferty 
kredytu w rachunku bieżącym 
w połączeniu z posiadanym podstawowym 
rachunkiem płatniczym. Warunki dostępu 
do tej usługi powinny być całkowicie 
przejrzyste i uzgodnione z dostawcą usług 
płatniczych i konsumentem. Prawo 
dostępu do kredytu w rachunku bieżącym
zależy od oceny zdolności kredytowej 
konsumenta przez dostawcę usług 
płatniczych. Kwota kredytu na rachunku 
bieżącym jest ograniczona do 
miesięcznego dochodu brutto właściciela 
rachunku.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu umożliwienie ograniczonego kredytu w rachunku bieżącym 
dla użytkowników podstawowego rachunku bankowego pod warunkiem posiadania 
wystarczającej zdolności kredytowej w ocenie dostawcy usług płatniczych. Podobnie 



PE516.959v02-00 114/161 AM\1002485PL.doc

PL

konsument z ograniczonymi lecz wystarczającymi środkami finansowymi powinien mieć 
możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym. Niniejszą poprawkę sformułowano 
w oparciu o uwagi Niemieckiego Stowarzyszenia Organizacji Ochrony Konsumentów (VZBV) 
i Europejskiej Sieci Unii Kredytowej.

Poprawka 635
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsument nie otrzymywał oferty kredytu 
w rachunku bieżącym w połączeniu z 
posiadanym podstawowym rachunkiem 
płatniczym.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsument mógł mieć dostęp do oferty 
kredytu w rachunku bieżącym 
w połączeniu z posiadanym podstawowym 
rachunkiem płatniczym. Państwa 
członkowskie powinny jednak 
w stosownych przypadkach móc pozwolić 
dostawcom usług płatniczych na 
zaoferowanie małych kredytów 
w rachunku bieżącym jako buforu na 
pokrycie czasowych ujemnych bilansów. 
Opłaty za takie kredyty i za oddzielne 
produkty kredytowe powinny być 
przejrzyste i co najmniej tak korzystne jak 
normalna polityka cenowa dostawcy.

Or. en

Poprawka 636
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsument nie otrzymywał oferty kredytu 
w rachunku bieżącym w połączeniu z 
posiadanym podstawowym rachunkiem 
płatniczym. 

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsument nie otrzymywał oferty kredytu 
w rachunku bieżącym w połączeniu 
z posiadanym podstawowym rachunkiem 
płatniczym z wyjątkiem tymczasowych 
środków buforowych dla bardzo małych 
kwot.
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Or. fr

Uzasadnienie

Istotne jest zapewnienie dostępu do środków buforowych w celu skompensowania tego, że
daty spłaty debetu i kredytu transakcji na rachunku pozostają poza kontrolą konsumenta. Nie 
jest to kredyt, lecz system buforowy pozwalający uniknąć odrzucenia transakcji z powodu 
braku środków.

Poprawka 637
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dostawcy usług płatniczych 
zapewniali konsumentom dostęp do 
wszystkich informacji, lokali, 
bankomatów i narzędzi internetowych
oraz oferowali alternatywę dla usług 
cyfrowych.

Or. en

Poprawka 638
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych zgodnie z art. 25 
w celu określenia liczby transakcji, 
o których mowa w ust. 2. 

Or. fr

Poprawka 639
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych oferowali 
usługi wymienione w art. 16 nieodpłatnie 
lub za adekwatną opłatą.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych oferowali 
usługi wymienione w art. 16 nieodpłatnie 
lub za adekwatną opłatą, która w każdym 
przypadku nie powinna być wyższa niż 
opłaty stosowane dla usług płatniczych 
powiązanych z modelem usług rachunków 
płatniczych, które dostawca usług 
płatniczych sprzedał większości swoich
konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zapewnienie, że za podstawowy rachunek płatniczy pobierane 
są adekwatne opłaty. Poprawkę sformułowano w oparciu o uwagi Niemieckiego 
Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów (VZBV), Niemieckiego Stowarzyszenia Doradców 
ds. Zadłużenia, Platformy Społecznej i Niemieckiego Stowarzyszenia Niezależnych 
Organizacji Pracy Społecznej.

Poprawka 640
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych oferowali 
usługi wymienione w art. 16 nieodpłatnie
lub za adekwatną opłatą.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych oferowali 
usługi wymienione w art. 16 za adekwatną 
opłatą.

Or. en

Uzasadnienie

Nie istnieją bezpłatne usługi płatnicze.
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Poprawka 641
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych oferowali 
usługi wymienione w art. 16 nieodpłatnie
lub za adekwatną opłatą.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych oferowali 
konsumentowi usługi wymienione w 
art. 16 za niewielką opłatą.

Or. en

Poprawka 642
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych oferowali 
usługi wymienione w art. 16 nieodpłatnie 
lub za adekwatną opłatą.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych oferowali 
usługi wymienione w art. 16 nieodpłatnie,
w szczególności dla osób o niskich 
dochodach otrzymujących świadczenia 
socjalne, lub za adekwatną opłatą.

Or. en

Poprawka 643
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych oferowali 
usługi wymienione w art. 16 nieodpłatnie 
lub za adekwatną opłatą.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych oferowali 
usługi wymienione w art. 16 nieodpłatnie 
lub za nominalną opłatą.

Or. en



PE516.959v02-00 118/161 AM\1002485PL.doc

PL

Poprawka 644
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
opłaty pobierane od konsumenta w wyniku 
niewypełnienia przez konsumenta 
zobowiązań określonych w umowie 
ramowej były adekwatne.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
opłaty pobierane od konsumenta w wyniku 
niewypełnienia przez konsumenta 
zobowiązań określonych w umowie 
ramowej były adekwatne. Konsumentowi 
nie nalicza się jakichkolwiek opłat w 
sytuacjach niezależnych od jego woli, 
takich jak odrzucone powtarzające się 
płatności spowodowane zbyt późnymi 
płatnościami przychodzącymi.

Or. en

Uzasadnienie

Konsument nie powinien ponosić opłat lub kar wynikających z warunków niezależnych od 
jego woli, takich jak niewystarczające fundusze na jego rachunku z powodu spóźnionej 
wypłaty wynagrodzenia lub świadczeń socjalnych (np. regularne polecenia zapłaty zawsze 
obciążane tego samego dnia). W takich sytuacjach dostawca usług płatniczych nie powinien 
pobierać opłaty za odrzucone płatności konsumenta. Niniejszą poprawkę sformułowano 
w oparciu o uwagi Europejskiej Organizacji Konsumentów.

Poprawka 645
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
opłaty pobierane od konsumenta w wyniku 
niewypełnienia przez konsumenta 
zobowiązań określonych w umowie 
ramowej były adekwatne.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
opłaty pobierane od konsumenta w wyniku 
niewypełnienia przez konsumenta 
zobowiązań określonych w umowie 
ramowej były adekwatne. Konsumentowi 
nie nalicza się jakichkolwiek opłat 
w sytuacjach niezależnych od jego woli, 
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takich jak odrzucone powtarzające się 
płatności spowodowane zbyt późnymi 
płatnościami przychodzącymi.

Or. en

Poprawka 646
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
opłaty pobierane od konsumenta w wyniku 
niewypełnienia przez konsumenta 
zobowiązań określonych w umowie 
ramowej były adekwatne.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
opłaty pobierane od konsumenta w wyniku 
niewypełnienia przez konsumenta 
zobowiązań określonych w umowie 
ramowej były adekwatne oraz nigdy nie 
były wyższe niż zwyczajowa polityka 
cenowa dostawcy usług.

Or. en

Poprawka 647
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
dostawca usług płatniczych dopilnował, 
aby wśród oferowanych produktów 
podstawowy rachunek płatniczy był 
zawsze najbardziej przystępnym 
rachunkiem dla usług wymienionych 
w art. 16 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Nie miałoby sensu, jeśli dostawcy mieliby możliwość pobierania wyższych opłat za 
podstawowe rachunki płatnicze niż za inne rachunki.
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Poprawka 648
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadkach gdy usługi 
wymienione w art. 16 nie są oferowane 
bezpłatnie, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby właściwe organy
ustanowiły górny limit całkowitej kwoty 
nominalnych opłat pobieranych od 
konsumenta w ciągu roku przez 
dostawców usług płatniczych.

Or. en

Poprawka 649
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie ustanawiają 
górny limit całkowitej kwoty nominalnych 
opłat pobieranych od konsumenta w ciągu 
roku za usługi wymienione w art. 16 ust. 1 
przez dostawców usług płatniczych.

Or. en

Poprawka 650
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3



AM\1002485PL.doc 121/161 PE516.959v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby właściwe organy określiły, jakie 
opłaty są adekwatne, na podstawie 
jednego lub kilku z poniższych kryteriów:

skreślony

a) krajowych poziomów dochodów;
b) średnich opłat związanych z 
rachunkami płatniczymi w danym 
państwie członkowskim;
c) całkowitych kosztów związanych z 
prowadzeniem podstawowego rachunku 
płatniczego;
d) krajowych cen konsumpcyjnych.

Or. en

Poprawka 651
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy określiły, jakie opłaty są 
adekwatne, na podstawie jednego lub kilku 
z poniższych kryteriów:

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy określiły, jakie opłaty są 
adekwatne, na podstawie jednego lub kilku 
z poniższych albo innych kryteriów:

Or. de

Poprawka 652
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 –wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy określiły, jakie opłaty są 
adekwatne, na podstawie jednego lub kilku 

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy określiły, jakie opłaty są 
adekwatne, jak również adekwatny górny 
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z poniższych kryteriów: limit dla całkowitej kwoty opłat 
pobieranych w ciągu roku na podstawie 
jednego lub kilku z poniższych kryteriów:

Or. en

Poprawka 653
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) krajowych poziomów dochodów; a) krajowych poziomów dochodów, 
w szczególności w odniesieniu do średnich 
dochodów osób narażonych na ubóstwo 
lub wykluczenie społeczne;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnienie podstawowego rachunku płatniczego miało sens, osoby ze wszystkich grup 
społecznych pod względem dochodów muszą być w stanie je opłacić. Inaczej wykluczenie 
finansowe zostanie jeszcze bardziej potwierdzone.

Poprawka 654
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) całkowitych kosztów związanych z 
prowadzeniem podstawowego rachunku 
płatniczego;

c) profilu oferowanego kosztu/ wpływu 
związanego z prowadzeniem 
podstawowego rachunku płatniczego jako 
dodatku do zwyczajowej linii produktów;

Or. en
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Poprawka 655
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłaty za podstawowy rachunek płatniczy 
muszą w porównaniu z wszystkimi 
oferowanymi przez dany podmiot 
produktami zawsze, bez względu na 
podstawę porównania, być zbliżone do 
najtańszego rachunku oferującego 
realizację podstawowych płatności lub nie 
mogą być wyższe niż opłaty pobierane 
przed danego dostawcę usług płatniczych 
za rodzaj rachunku najczęściej 
otwieranego przez konsumentów.

Or. de

Poprawka 656
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Aby wesprzeć właściwe organy, EUNB 
opracowuje wytyczne zgodnie z art. 16 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.

skreślony

Or. en

Poprawka 657
 Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Aby wesprzeć właściwe organy, EUNB 
opracowuje wytyczne zgodnie z art. 16 

skreślony
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rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.

Or. en

Poprawka 658
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dostawca usług płatniczych mógł 
jednostronnie rozwiązać umowę ramową 
na warunkach, które są 
niedyskryminacyjne i adekwatne zgodnie 
z odpowiednim prawodawstwem unijnym 
i ustawodawstwem krajowy.

Or. en

Poprawka 659
Udo Bullmann, Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawca usług płatniczych może 
jednostronnie rozwiązać umowę ramową,
w przypadku gdy jest spełniony co 
najmniej jeden z następujących warunków:

2. Dostawca usług płatniczych może 
jednostronnie rozwiązać umowę ramową 
wyłącznie w przypadku, gdy jest spełniony 
co najmniej jeden z następujących 
warunków:

Or. de

Poprawka 660
 Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawca usług płatniczych może 
jednostronnie rozwiązać umowę ramową, 
w przypadku gdy jest spełniony co 
najmniej jeden z następujących 
warunków:

2. Dostawca usług płatniczych może 
jednostronnie rozwiązać umowę ramową,
w przypadku gdy:

Or. en

Uzasadnienie

One needs to take account other legislation on contractual relationships. "Criminal activities" 
may often not be proved. Criminal law is national and all breaches of a contract may not 
have been criminalized, but according to consumer protection legislation they are valid 
grounds. Asiakkaan toiminta saattaa edellyttää välitöntä tilin sulke-mista, oli kyseessä 
perusmaksutili tai ei. Miten otetaan huomioon esimerkiksi pankin velvollisuus estää 
maksujär-jestelmien lainvastainen (<> rikollinen) käyttö? Pitäisikö tilin käytön antaa jatkua 
vähintään 2 kuukautta ennen kuin sopimuksen saa yksipuolisesti päätettyä tai tilin käytön saa 
estettyä? Entä kuluttajan toistuvat olennaiset sopi-musrikkomukset?Miten esimerkiksi EU:n 
finanssipakotelistat ja varojen jäädyttäminen, EAPO, kansallinen turvaamistoimia koske-va 
lainsäädäntö (esim. UK/takavarikko) voidaan ottaa huomioon? Perusmaksutilitkään eivät ole 
erityisasemassa.Komission perusmaksutilisuosituksen resitaalin 8 kohdan mukaan suositus ei 
rajoita maksupalveluntarjoajan velvol-lisuutta irtisanoa tavanomaista maksutiliä koskeva 
sopi-mus erityisolosuhteissa asiaa koskevan unionin tai kansal-lisen lainsäädännön 
perusteella, esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin torjuntaa koskevan lainsäädännön tai 
rikosten torjuntaa ja tutkintaa koskevan lainsäädännön perusteella.

Poprawka 661
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawca usług płatniczych może 
jednostronnie rozwiązać umowę ramową, 
w przypadku gdy jest spełniony co 
najmniej jeden z następujących 
warunków:

2. Dostawca usług płatniczych może 
jednostronnie rozwiązać umowę ramową 
z przyczyn wymuszonych określonych 
przez państwa członkowskie i które 
spełniają następujące warunki:

Or. en



PE516.959v02-00 126/161 AM\1002485PL.doc

PL

Poprawka 662
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) konsument umyślnie wykorzystał 
rachunek do działalności przestępczej;

a) konsument umyślnie niewłaściwie 
wykorzystał rachunek do nielegalnych 
celów;

Or. en

Poprawka 663
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) konsument umyślnie wykorzystał 
rachunek do działalności przestępczej;

a) konsument umyślnie niewłaściwie 
wykorzystał usługi rachunku m.in. do
działalności przestępczej;

Or. en

Poprawka 664
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) konsument umyślnie wykorzystał 
rachunek do działalności przestępczej;

a) konsument niewłaściwie wykorzystał 
rachunek do nielegalnych celów;

Or. en

Poprawka 665
Sari Essayah, Sampo Terho



AM\1002485PL.doc 127/161 PE516.959v02-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przez ponad 12 kolejnych miesięcy na 
rachunku nie dokonywano żadnych 
transakcji; 

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest czymś nietypowym, że rachunek jest przez pewien czas nieużywany. W Finlandii 
dostawca usług płatniczych nie musi płacić odsetek po 10 latach bezczynności. Właściciel 
rachunku nadal ma prawo do wypłaty swojego depozytu. Niejasnym jest, czy pod względem 
prawnym legalne jest jednostronne zamknięcie rachunku przez bank.

Poprawka 666
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2– litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przez ponad 12 kolejnych miesięcy na 
rachunku nie dokonywano żadnych 
transakcji;

b) przez ponad 12 kolejnych miesięcy na 
rachunku nie dokonywano żadnych 
transakcji, a dostawca usług płatniczych 
nie otrzymywał należnych opłat;

Or. de

Poprawka 667
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przez ponad 12 kolejnych miesięcy na 
rachunku nie dokonywano żadnych 
transakcji; 

b) przez ponad 24 kolejne miesiące na 
rachunku nie dokonywano żadnych 
transakcji, pod warunkiem że konsument 
udzielił zgody;
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu osiągnięcie odpowiedniego działania podstawowego 
rachunku płatniczego i tym samym zwiększenie efektywności. Poprawkę sformułowano 
w oparciu o uwagi Europejskiej Organizacji Konsumentów.

Poprawka 668
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przez ponad 12 kolejnych miesięcy na 
rachunku nie dokonywano żadnych 
transakcji;

b) przez ponad 24 kolejne miesiące na 
rachunku nie dokonywano żadnych 
transakcji;

Or. de

Poprawka 669
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) konsument celowo podał nieprawidłowe 
informacje w celu uzyskania dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego, 
mając świadomość, że podanie 
prawidłowych informacji pozbawiłoby go 
prawa otwarcia takiego rachunku;

c) konsument celowo podał nieprawidłowe 
informacje w celu uzyskania dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego, 
mając świadomość, że podanie 
prawidłowych informacji skutkowałoby 
odrzuceniem wniosku;

Or. en

Poprawka 670
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) konsument nie przebywa legalnie na 
terytorium Unii lub otworzył drugi 
rachunek płatniczy w państwie 
członkowskim, w którym posiada już 
podstawowy rachunek płatniczy.

d) konsument nie przebywa legalnie na 
terytorium Unii lub otworzył drugi 
rachunek płatniczy w Unii.

Or. de

Poprawka 671
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) konsument nie przebywa legalnie na 
terytorium Unii lub otworzył drugi 
rachunek płatniczy w państwie 
członkowskim, w którym posiada już 
podstawowy rachunek płatniczy.

d) konsument nie przebywa legalnie na 
terytorium Unii i nie spełnia kryteriów 
wynikających z artykułu lub otworzył 
drugi rachunek płatniczy w państwie 
członkowskim, w którym posiada już 
podstawowy rachunek płatniczy.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu osiągnięcie odpowiedniego działania podstawowego 
rachunku płatniczego i tym samym zwiększenie efektywności. Poprawkę sformułowano 
w oparciu o uwagi Platformy Społecznej, Niemieckiego Stowarzyszenia Doradców 
ds. Zadłużenia i Niemieckiego Stowarzyszenia Niezależnych Organizacji Pracy Społecznej.

Poprawka 672
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) konsument nie przebywa legalnie na 
terytorium Unii lub otworzył drugi 

d) konsument nie przebywa legalnie na 
terytorium Unii lub otworzył drugi 
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rachunek płatniczy w państwie 
członkowskim, w którym posiada już 
podstawowy rachunek płatniczy.

rachunek płatniczy w UE.

Or. de

Poprawka 673
Udo Bullmann, Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) konsument nie przebywa legalnie na 
terytorium Unii lub otworzył drugi 
rachunek płatniczy w państwie 
członkowskim, w którym posiada już 
podstawowy rachunek płatniczy.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej).

Or. de

Poprawka 674
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) konsument jest winien narażenia 
pracowników lub klientów dostawcy usług 
płatniczych na duże niedogodności lub na 
niebezpieczeństwo.

Or. de

Poprawka 675
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera d a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) konsument swoim zachowaniem 
stwarza zagrożenie lub powoduje znaczące 
niedogodności dla pracowników lub 
innych klientów danej instytucji 
kredytowej.

Or. de

Poprawka 676
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) konsument stwarza zagrożenie dla 
innych konsumentów lub pracowników 
banku lub ich niegrzecznie obraża;

Or. en

Poprawka 677
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) jeżeli konsument poważnie lub trwale 
narusza jakiekolwiek warunki umowy;

Or. en

Poprawka 678
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera d b (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) konsument narusza inne 
postanowienia umowy.

Or. en

Poprawka 679
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) konsument podał fałszywe lub 
wprowadzające w błąd informacje, które 
są ważne w stosunku umownym;

Or. en

Poprawka 680
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) jeżeli nie zapewniono tego, że bank 
otrzyma zwyczajowe opłaty ustalone za 
operacje i korzystanie z rachunku;

Or. en

Poprawka 681
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera d b (nowa)



AM\1002485PL.doc 133/161 PE516.959v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) konsument naruszył ważne 
postanowienia umowy;

Or. en

Poprawka 682
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) jeżeli konsument w inny sposób nie 
stosuje się do ustaleń.

Or. en

Poprawka 683
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) konsument odrzucił ofertę 
zmienionych warunków przedstawionych 
przez dostawcę usług płatniczych zgodnie 
z dyrektywą 2007/64/WE.

Or. en

Poprawka 684
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W takich i podobnych przypadkach 
dostawca usług płatniczych ma prawo do 
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rozwiązania umowy tak szybko, jak to jest 
możliwe.

Or. en

Uzasadnienie

Zachowanie klientów może stwarzać konieczność natychmiastowego zamknięcia rachunku. 
Należy wziąć pod uwagę obowiązek dostawcy usług płatniczych do walki z nielegalnym 
korzystaniem z systemów płatniczych. Można do tego wykorzystać listy dotyczące 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, zamrożenie aktywów, europejski nakaz zabezpieczenia na 
rachunku bankowym itp. W motywie 8 mowa o tym rozwiązaniu na przykład w przypadku 
terroryzmu lub przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Poprawka 685
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Prawo dostawcy usług płatniczych do 
rozwiązania umowy ramowej nie narusza 
obowiązku rozwiązania umowy lub 
zawieszenia świadczenia usług zgodnie 
z odpowiednim prawodawstwem Unii lub 
ustawodawstwem krajowym.

Or. en

Poprawka 686
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku rozwiązania umowy 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawca usług płatniczych nieodpłatnie 
poinformował na piśmie konsumenta o 
przyczynach i uzasadnieniu rozwiązania 

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku rozwiązania umowy 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawca usług płatniczych nieodpłatnie 
poinformował na piśmie konsumenta o 
przyczynach i uzasadnieniu rozwiązania 
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takiej umowy co najmniej 2 miesiące przed 
datą, w której rozwiązanie umowy staje się 
skuteczne.

takiej umowy co najmniej 2 miesiące przed 
datą, w której rozwiązanie umowy staje się 
skuteczne. Ciężar dowodowy spoczywa na 
dostawcy usług płatniczych. Ponadto 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsumenci byli informowani o co 
najmniej jednej bezpłatnej lub taniej 
poradzie prawnej lub usłudze doradczej 
oraz o organie ds. pozasądowego 
rozstrzygania sporów, które są dostępne
w danym państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu osiągnięcie odpowiedniego działania podstawowego 
rachunku płatniczego i tym samym zwiększenie efektywności. Poprawkę sformułowano 
w oparciu o uwagi Europejskiej Organizacji Konsumentów, Platformy Społecznej, 
Niemieckiego Stowarzyszenia Doradców ds. Zadłużenia i Niemieckiego Stowarzyszenia 
Niezależnych Organizacji Pracy Społecznej.

Poprawka 687
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku rozwiązania umowy 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawca usług płatniczych nieodpłatnie 
poinformował na piśmie konsumenta o 
przyczynach i uzasadnieniu rozwiązania 
takiej umowy co najmniej 2 miesiące przed 
datą, w której rozwiązanie umowy staje się 
skuteczne.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku rozwiązania umowy 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawca usług płatniczych nieodpłatnie 
poinformował na piśmie konsumenta 
o przyczynach i uzasadnieniu rozwiązania 
takiej umowy oraz o dostępnym 
mechanizmie alternatywnego 
rozwiązywania sporów co najmniej 
2 miesiące przed datą, w której 
rozwiązanie umowy staje się skuteczne.

Or. en

Poprawka 688
Werner Langen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku rozwiązania umowy 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawca usług płatniczych nieodpłatnie 
poinformował na piśmie konsumenta o 
przyczynach i uzasadnieniu rozwiązania 
takiej umowy co najmniej 2 miesiące przed 
datą, w której rozwiązanie umowy staje się 
skuteczne.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku rozwiązania umowy 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawca usług płatniczych nieodpłatnie 
poinformował na piśmie konsumenta 
o przyczynach i uzasadnieniu rozwiązania 
takiej umowy co najmniej 2 miesiące przed 
datą, w której rozwiązanie umowy staje się 
skuteczne. W takim pisemnym 
wypowiedzeniu należy wskazać 
konsumentowi co najmniej jeden 
bezpłatny lub przystępny cenowo środek 
odwoławczy albo bezpłatną lub przystępną 
cenowo usługę doradztwa, z których 
można skorzystać w danym państwie 
członkowskim. Szczegółowe regulacje leżą 
w kompetencjach państw członkowskich.

Or. de

Poprawka 689
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku rozwiązania umowy 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawca usług płatniczych nieodpłatnie 
poinformował na piśmie konsumenta o 
przyczynach i uzasadnieniu rozwiązania 
takiej umowy co najmniej 2 miesiące przed 
datą, w której rozwiązanie umowy staje się 
skuteczne.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku rozwiązania umowy 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawca usług płatniczych nieodpłatnie 
poinformował na piśmie konsumenta o 
przyczynach i uzasadnieniu rozwiązania 
takiej umowy co najmniej 2 miesiące przed 
datą, w której rozwiązanie umowy staje się 
skuteczne, jeśli takie ujawienie nie będzie 
sprzeczne z celami związanymi 
z bezpieczeństwem narodowym lub 
porządkiem publicznym.
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Or. en

Poprawka 690
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku rozwiązania umowy 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawca usług płatniczych nieodpłatnie 
poinformował na piśmie konsumenta o 
przyczynach i uzasadnieniu rozwiązania 
takiej umowy co najmniej 2 miesiące przed 
datą, w której rozwiązanie umowy staje się 
skuteczne.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku rozwiązania umowy 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawca usług płatniczych nieodpłatnie 
poinformował na piśmie konsumenta o 
przyczynach i uzasadnieniu rozwiązania 
takiej umowy co najmniej 2 miesiące przed 
datą, w której rozwiązanie umowy staje się 
skuteczne, oprócz sytuacji kiedy 
konsument jest podejrzany o korzystanie 
z rachunku płatniczego do celów
działalności przestępczej lub nielegalnej, 
w których to przypadkach umowa może 
zostać rozwiązana w trybie 
natychmiastowym.

Or. en

Poprawka 691
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku rozwiązania umowy 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawca usług płatniczych nieodpłatnie 
poinformował na piśmie konsumenta o 
przyczynach i uzasadnieniu rozwiązania 
takiej umowy co najmniej 2 miesiące
przed datą, w której rozwiązanie umowy 
staje się skuteczne.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku rozwiązania umowy 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawca usług płatniczych nieodpłatnie 
poinformował na piśmie konsumenta 
o przyczynach i uzasadnieniu rozwiązania 
takiej umowy przed datą, w której 
rozwiązanie umowy staje się skuteczne,
oprócz sytuacji wymienionych 
w odnośnym prawodawstwie unijnym lub 
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ustawodawstwie krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Informowanie klienta może być zabronione na podstawie innego ustawodawstwa 
(dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy, prawa policyjnego itp.). Jako że art. 18 
ust. 1 odnosi się do limitu czasowego dostawcy usług płatniczych (co najmniej 2 miesiące) nie 
ma konieczności odnoszenia się do tego limitu w tym miejscu. Jakiekolwiek wyjątki dotyczące 
czasu rozwiązania umowy musiałyby zostać zdefiniowane w art. 18 ust. 2.

Poprawka 692
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne informacje na temat 
podstawowych rachunków płatniczych

Wymagania dotyczące przejrzystości
i informacji

Or. en

Poprawka 693
Peter Simon, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych udostępniali 
konsumentom informacje na temat 
szczególnych cech oferowanych 
podstawowych rachunków płatniczych, 
wiążących się z nimi opłat oraz warunków 
korzystania z takich rachunków. Ponadto 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsument był informowany o tym, że 
uzyskanie dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego nie wymaga 
wykupienia dodatkowych usług.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych aktywnie 
udostępniali konsumentom informacje na 
temat szczególnych cech oferowanych 
podstawowych rachunków płatniczych, 
wiążących się z nimi opłat oraz warunków 
korzystania z takich rachunków w formie 
pisemnej oraz na swojej stronie 
internetowej w sposób łatwy do 
odszukania. Ponadto państwa 
członkowskie dopilnowują, aby konsument 
był informowany o tym, że uzyskanie 
dostępu do podstawowego rachunku 
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płatniczego nie wymaga wykupienia 
dodatkowych usług.

Or. de

Poprawka 694
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych udostępniali 
konsumentom informacje na temat 
szczególnych cech oferowanych 
podstawowych rachunków płatniczych, 
wiążących się z nimi opłat oraz warunków 
korzystania z takich rachunków. Ponadto 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsument był informowany o tym, że 
uzyskanie dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego nie wymaga 
wykupienia dodatkowych usług.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych udostępniali 
konsumentom przystępne informacje 
i adekwatną pomoc na temat szczególnych 
cech oferowanych podstawowych 
rachunków płatniczych, wiążących się 
z nimi opłat oraz warunków korzystania 
z takich rachunków. Ponadto państwa 
członkowskie dopilnowują, aby konsument 
był informowany o tym, że uzyskanie 
dostępu do podstawowego rachunku 
płatniczego nie wymaga wykupienia 
dodatkowych usług.

Or. en

Poprawka 695
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie powinny 
wspierać inicjatywy na rzecz lepszej 
edukacji finansowej, w tym również 
w szkołach. Należy minimalizować 
zagrożenie wykluczenia finansowego dla 
wszystkich konsumentów. Ponadto należy 
wspierać stosowne inicjatywy dostawców 
usług płatniczych, tak aby udostępnianiu 
podstawowych rachunków płatniczych 
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towarzyszyły działania w zakresie edukacji 
finansowej.

Or. de

Poprawka 696
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie będą musiały 
skłonić instytucje edukacyjne i punkty 
doradztwa do stworzenia usług wsparcia 
dla klientów z najsłabszych grup 
społecznych, tak aby wzbudzić w nich 
poczucie odpowiedzialności i pomóc im 
w zarządzaniu własnym budżetem.
Państwa członkowskie powinny wspierać 
odpowiednie działania i dążyć do poprawy 
edukacji finansowej także w szkolnictwie.

Or. de

Poprawka 697
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby podjęto działania mające na celu 
udzielenie szczególnie wrażliwym grupom 
wsparcia w kwestiach budżetowych 
i związanych z nadmiernym zadłużeniem.

Or. fr

Poprawka 698
Jürgen Klute
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dostawcy usług płatniczych, którzy 
mają obowiązek oferować podstawowe 
rachunki płatnicze, publikowali co roku 
dane o liczbie wniosków o takie rachunki, 
wniosków odrzuconych, rachunków 
otworzonych i zamkniętych w czasie 
odnośnego roku. Dane te powinny zostać 
przeanalizowane i opublikowane według 
następujących kategorii: dochód; status 
zatrudnienia; etniczność; wiek; płeć,
status osoby niepełnosprawnej. 
W stosownych przypadkach odnośne dane 
należy zebrać i opublikować na trzech 
szczeblach:
a) oddziału banku, placówki;
b) obszarze oceny: w oparciu 
o odpowiednie obszary oceny uzgodnione 
przez państwa członkowskie;
c) szczeblu korporacyjnym: dane powinny 
być zebrane od oddziałów i obszarów 
oceny, tak by dokonać całościowej oceny 
działalności banku.

Or. en

Poprawka 699
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie zapewniają to, 
że właściwe organy publikują, również na 
stronie internetowej, audyt działalności 
każdego banku w zakresie jego zgodności 
z wymogiem dotyczącym prawa do 
dostępności. W tym celu odnośni dostawcy 
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usług płatniczych będą oddzielnie 
oceniani zgodnie z wynikami dotyczącymi 
zapewnienia podstawowych rachunków 
płatniczych i opublikowany zostanie co 
roku ranking 10 najlepszych banków 
według udziału w rynku. Wszystkie 
odnośne dane będą przekazywane do 
Komisji Europejskiej i do Europejskiego 
Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB).

Or. en

Poprawka 700
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organy, o których mowa w ust. 1, 
posiadają wszystkie uprawnienia niezbędne 
do wykonywania ich obowiązków. W 
przypadku gdy do zapewnienia i 
monitorowania skutecznego przestrzegania 
niniejszej dyrektywy uprawniony jest 
więcej niż jeden właściwy organ, państwa 
członkowskie zapewniają ścisłą 
współpracę pomiędzy tymi organami, tak 
aby mogły one skutecznie wykonywać 
swoje obowiązki.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, 
posiadają wszystkie uprawnienia niezbędne 
do wykonywania ich obowiązków. 
W przypadku gdy do zapewnienia 
i monitorowania skutecznego 
przestrzegania niniejszej dyrektywy 
uprawniony jest więcej niż jeden właściwy 
organ, państwa członkowskie zapewniają 
ścisłą współpracę pomiędzy tymi 
organami, tak aby mogły one skutecznie 
wykonywać swoje obowiązki. Organy te 
ściśle współpracują z właściwymi 
organami innych państw członkowskich, 
aby zapewnić prawidłowe i pełne 
zastosowanie środków ustanowionych 
w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 701
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Organy określone w ust. 1 regularnie 
konsultują się z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, łącznie 
z przedstawicielami konsumentów, aby 
zapewnić i monitorować efektywną 
zgodność z niniejszą dyrektywą, co nie 
narusza klauzuli niezależności 
wymienionej w ust. 1.

Or. en

Poprawka 702
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dostawcy, konsumenci i inni 
użytkownicy posiadali równą 
reprezentację w organach 
ds. pozasądowego rozstrzygania sporów.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu ustanowienie równiej reprezentacji kluczowych 
zainteresowanych stron w organach ds. pozasądowego rozstrzygania sporów. Poprawkę
sformułowano w oparciu o uwagi Europejskiej Organizacji Konsumentów.

Poprawka 703
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
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aby dostawcy usług płatniczych należeli 
do przynajmniej jednego organu 
ds. pozasądowego rozstrzygania sporów.

Or. en

Poprawka 704
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dostawcy usług płatniczych 
informowali konsumentów o organach 
ds. pozasądowego rozstrzygania sporów, 
do których należą i które są właściwe do 
rozwiązywania potencjalnych sporów 
pomiędzy nimi i konsumentami. Powinni 
oni również określić, czy należą lub czy są 
zobowiązani należeć do tych jednostek 
w celu rozwiązywania sporów 
z konsumentami.

Or. en

Poprawka 705
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Informacje wymienione w ust. 1b 
określa się w sposób jasny, zrozumiały 
i łatwo dostępny na stronie internetowej 
dostawców, jeśli taka istnieje, oraz 
w ogólnych warunkach sprzedaży lub 
umowach o usługę między dostawcą 
a konsumentem.

Or. en
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Poprawka 706
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Państwa członkowskie mogą 
utrzymywać lub wprowadzać procedury 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów dotyczące zarówno identycznych,
jak i podobnych sporów między dostawcą 
usług płatniczych a kilkoma 
konsumentami. Systemy alternatywnego 
rozwiązywania sporów dla 
indywidualnych i zbiorowych sporów oraz 
zadośćuczynienia stanowią oddzielne,
a nie wspólne procedury.

Or. en

Poprawka 707
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Kary pieniężne, jeśli to możliwe, 
nalicza się na szczeblu europejskim, aby 
zapewnić efektywne wdrożenie przepisów 
krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą 
dyrektywą.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby
środki administracyjne i sankcje były
systematycznie publikowane przez 
właściwe organy.

Or. en

Poprawka 708
Werner Langen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23 skreślony
Akty delegowane
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących art. 3 
ust. 4 zgodnie z art. 24.

Or. de

Poprawka 709
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23 skreślony
Akty delegowane
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących art. 3 
ust. 4 zgodnie z art. 24.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 710
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23 skreślony
Akty delegowane
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Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących art. 3 
ust. 4 zgodnie z art. 24.

Or. en

Poprawka 711
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 skreślony
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 23, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 23, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 23 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
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wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. de

Poprawka 712
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 skreślony
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 23, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 23, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
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delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 23 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 713
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 skreślony
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 23, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 23, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 



PE516.959v02-00 150/161 AM\1002485PL.doc

PL

Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 23 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 714
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25 skreślony
Akty wykonawcze
1. W zakresie przyjmowania aktów 
wykonawczych zgodnie z art. 4 i 5 Komisję 
wspiera Europejski Komitet Bankowy 
ustanowiony decyzją Komisji 
2004/10/WE. Komitet ten jest komitetem w 
rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
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182/2011.
2. W przypadku odniesienia do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 5 
rozporządzenia (UE) 182/2011.

Or. de

Poprawka 715
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25 skreślony
Akty wykonawcze
1. W zakresie przyjmowania aktów 
wykonawczych zgodnie z art. 4 i 5 Komisję 
wspiera Europejski Komitet Bankowy 
ustanowiony decyzją Komisji 
2004/10/WE. Komitet ten jest komitetem w 
rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
182/2011.
2. W przypadku odniesienia do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 5 
rozporządzenia (UE) 182/2011.

Or. en

Poprawka 716
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po raz pierwszy w ciągu trzech lat od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy, a 
następnie co dwa lata państwa 
członkowskie przekazują Komisji 
informacje na temat następujących kwestii:

Po raz pierwszy w ciągu trzech lat od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy, 
a następnie corocznie państwa 
członkowskie przekazują Komisji 
informacje na temat następujących kwestii:
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Or. de

Poprawka 717
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po raz pierwszy w ciągu trzech lat od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy, a 
następnie co dwa lata państwa 
członkowskie przekazują Komisji 
informacje na temat następujących kwestii:

Po raz pierwszy w ciągu trzech lat od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy, 
a następnie co trzy lata państwa 
członkowskie przekazują Komisji 
informacje na temat następujących kwestii:

Or. en

Poprawka 718
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) liczby otwartych podstawowych 
rachunków płatniczych, liczby przypadków 
odmowy otwarcia takiego rachunku i 
przyczyn takiej odmowy oraz powiązanych 
opłat.

d) liczby otwartych podstawowych 
rachunków płatniczych, okresu posiadania 
takiego rodzaju rachunku, liczby 
przypadków odmowy otwarcia takiego 
rachunku i jego rozwiązania i przyczyn 
takiej odmowy oraz powiązanych opłat.

Or. fr

Poprawka 719
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – akapit pierwszy – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) podjętych działań mających na celu 
udzielenie szczególnie wrażliwym grupom 
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wsparcia w kwestiach budżetowych 
i związanych z nadmiernym zadłużeniem.

Or. fr

Poprawka 720
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ciągu pięciu lat od daty wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy, w stosownych 
przypadkach wraz z odpowiednim 
wnioskiem ustawodawczym. 

1. W ciągu trzech lat od daty wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszej dyrektywy, 
w stosownych przypadkach wraz 
z odpowiednim wnioskiem 
ustawodawczym.

Or. en

Uzasadnienie

Technologie i modele biznesowe w sektorze płatności rozwijają się obecnie w szybkim tempie. 
Dlatego też, aby ramy regulacyjne były aktualne, zasadne byłoby dokonanie przeglądu 
wcześniej niż po pięciu latach.

Poprawka 721
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto Komisja przedstawia, 
w stosownych przypadkach, przegląd 
niniejszej dyrektywy jednocześnie oraz 
w jednym dokumencie z dyrektywą 
w sprawie usług płatniczych, dyrektywą 
w sprawie kredytu konsumenckiego 
i rozporządzeniem w sprawie opłat
interchange w odniesieniu do transakcji 
płatniczych realizowanych w oparciu 



PE516.959v02-00 154/161 AM\1002485PL.doc

PL

o kartę.
Sprawozdanie obejmuje:
a) zestawienie wszystkich postępowań 
wszczętych przez Komisję w związku 
z niewłaściwym lub niepełnym 
wykonaniem niniejszej dyrektywy;
b) ocenę wpływu niniejszej dyrektywy na 
harmonizację i integrację bankowości 
detalicznej na terenie UE oraz na 
konkurencję i średni poziom opłat 
w państwach członkowskich;
c) strategie poprawy jakości, przejrzystości 
i porównywalności usług płatniczych 
oferowanych w całej UE, w tym 
przejrzystości modeli biznesowych 
i strategii inwestycyjnych oraz społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw;
d) ocenę kosztów i korzyści związanych 
z wdrożeniem możliwości pełnego 
przenoszenia numerów rachunków 
płatniczych w całej UE, w tym planu 
działania, w którym określa się konkretne 
kroki, jakie należy podjąć w związku 
z tego rodzaju wdrożeniem;
e) ocenę charakterystyki konsumentów, 
którzy otworzyli podstawowe rachunki 
płatnicze po transpozycji dyrektywy;
f) przykłady najlepszych praktyk z państw 
członkowskich w zakresie ograniczania 
wykluczenia konsumentów z dostępu do 
usług płatniczych;
g) ocenę opłat pobieranych w związku 
z podstawowymi rachunkami płatniczymi, 
przy uwzględnieniu kryteriów określonych 
w art. 17 ust. 3;
h) ocenę możliwości ustanowienia 
górnego limitu sumy opłat rocznych 
z tytułu otwarcia i korzystania 
z podstawowego rachunku płatniczego, 
obowiązującego w całej UE, oraz 
sposobów dostosowania tego limitu do 
specyfiki krajowej;
i) ocenę wpływu udostępnienia 
podstawowych rachunków płatniczych na 
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rynek innych rachunków płatniczych, 
w ramach których oferuje się podobne 
usługi;
j) ocenę możliwości wprowadzenia 
ogólnounijnego wskaźnika kondycji 
finansowej dla instytucji kredytowych, 
opartego na ocenie nadzorczej 
adekwatności kapitału, jakości aktywów, 
zarządzania i zarządzania ryzykiem, 
wpływów i płynności, przedstawionego
w prostej, łatwej do zrozumienia formie, 
takiej jak system sygnalizacji świetlnej,
mającej na celu udostępnienie
konsumentom takich informacji jako 
uzupełnienia przejrzystości opłat za 
rachunki płatnicze oraz inne detaliczne 
usługi bankowe.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu ujednolicenie przyszłego prawodawstwa w zakresie usług 
finansowych, które zapewni więcej wytycznych w kwestii treści sprawozdania 
(jak zaproponował sprawozdawca) i zachęci do opracowywania przyjaznego dla konsumenta 
wskaźnika kondycji banków, który uzupełni inne informacje o usługach i będzie tym samym 
propagował „dyscyplinę rynkową”.

Poprawka 722
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przeglądzie ocenia się, na podstawie 
opłat rzeczywiście naliczanych za usługi 
związane z podstawowymi rachunkami 
płatniczymi, czy przyszłe zmniejszenie 
opłat jest konieczne, aby obniżyć 
wykluczenie finansowe do akceptowanego 
poziomu. W tym kontekście należy 
rozważyć możliwość zmiany na podejście 
oparte na bezpłatnych usługach.

Or. en
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Poprawka 723
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W przeglądzie powinno oceniać się, 
czy konieczne jest zaostrzenie przepisów 
dotyczących usługi przeniesienia
określonej w art. 10 poprzez 
wprowadzenie dla państw członkowskich 
obowiązku zagwarantowania, że istnieje 
system automatycznego przekierowywania 
zleceń stałych i poleceń zapłaty na 
rachunek konsumenta u otrzymującego 
dostawcy usług płatniczych.

Or. en

Poprawka 724
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ponadto w ramach przeglądu 
przeprowadza się ocenę zasadności 
utrzymania wydłużonych terminów 
określonych w art. 10 ust. 9, a także 
wprowadzenia dodatkowych środków poza 
środkami przyjętymi zgodnie z art. 7 i 8 w 
odniesieniu do porównywarek 
internetowych oraz ofert pakietowych.

skreślony

Or. en

Poprawka 725
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ponadto w ramach przeglądu 
przeprowadza się ocenę zasadności
utrzymania wydłużonych terminów 
określonych w art. 10 ust. 9, a także 
wprowadzenia dodatkowych środków poza 
środkami przyjętymi zgodnie z art. 7 i 8 w 
odniesieniu do porównywarek 
internetowych oraz ofert pakietowych.

3. Ponadto w ramach przeglądu 
przeprowadza się ocenę zasadności 
wprowadzenia dodatkowych środków poza 
środkami przyjętymi zgodnie z art. 7 i 8 
w odniesieniu do porównywarek 
internetowych oraz ofert pakietowych.

Or. en

Poprawka 726
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ponadto w ramach przeglądu 
przeprowadza się ocenę zasadności
utrzymania wydłużonych terminów 
określonych w art. 10 ust. 9, a także 
wprowadzenia dodatkowych środków poza 
środkami przyjętymi zgodnie z art. 7 i 8 w 
odniesieniu do porównywarek 
internetowych oraz ofert pakietowych.

3. Ponadto w ramach przeglądu 
przeprowadza się ocenę zasadności 
wprowadzenia dodatkowych środków poza 
środkami przyjętymi zgodnie z art. 7 i 8 
w odniesieniu do porównywarek 
internetowych oraz ofert pakietowych.

Or. en

Poprawka 727
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do dnia 1 stycznia 2015 r. Komisja 
zdaje sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie na temat 
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jakichkolwiek problemów natury prawnej, 
które mogą uniemożliwić transgraniczne 
przeniesienie, a także może złożyć wniosek
ustawodawczy, w stosownych 
przypadkach, do dnia 31 grudnia 2015 r., 
w którym stwierdzi, które z tych 
problemów należy wyeliminować.

Or. en

Poprawka 728
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przeglądzie dokonuje się również 
oceny tego, czy system przeniesienia 
rachunków płatniczych powinno się 
rozszerzyć na przeniesienia innych 
rachunków.

Or. en

Poprawka 729
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Komisja przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w ciągu trzech lat 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy, 
ocenę wpływu regulacji, w którym oceni, 
czy w ramach Unii istnieje uzasadniona 
i proporcjonalna konieczność utworzenia 
transgranicznego przeniesienia 
rachunków płatniczych.

Or. en
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Poprawka 730
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia [one year 
after entry into force of this Directive] r., 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
i publikują, najpóźniej do dnia [dwa lata 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy] r., 
przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę liczbę szczegółowych przepisów utworzonych w dyrektywie oraz w celu 
dopilnowania, aby nie nastąpiły niezamierzone konsekwencje mogące wpłynąć negatywnie na 
konsumentów, państwa członkowskie powinny mieć wystarczającą ilość czasu na upewnienie 
się, że przepisy dyrektywy zostały wdrożone. Z tego względu bardziej realistycznym czasem 
wydają się 24 miesiące niż obecnie zaproponowane 12 miesięcy na wdrożenie.

Poprawka 731
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia [one year 
after entry into force of this Directive] r., 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
i publikują, najpóźniej do dnia [dwa lata 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy] r., 
przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Or. en

Poprawka 732
Jean-Paul Gauzès
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia [one year 
after entry into force of this Directive] r., 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
i publikują, najpóźniej do dnia [dwa lata 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy] r., 
przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Or. en

Poprawka 733
Sari Essayah, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia [one year 
after entry into force of this Directive] r., 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
i publikują, najpóźniej do dnia [dwa lata 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy] r., 
przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Rok na wdrożenie to zbyt krótko. Zmiany w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych zajmują zwykle 12–18 miesięcy i nie mogą rozpocząć się zaraz po 
ostatecznym zatwierdzeniu ustawodawstwa w danym państwie.

Poprawka 734
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli dokumenty dołączone do notyfikacji 
o środkach transpozycji zapewnionych 
przez państwa członkowskie są 
niewystarczające, aby w pełni ocenić 
zgodność tych środków z określonymi 
przepisami dyrektywy, Komisja może na 
prośbę Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego, w ramach prowadzenia 
swoich zadań zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1093/2010, lub z własnej 
inicjatywy, wymagać od państw 
członkowskich dostarczenia bardziej 
szczegółowych informacji na temat 
transpozycji niniejszej dyrektywy 
i wdrożenia środków w niej zawartych.

Or. en


