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Pozměňovací návrh 1
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise s názvem 
„Evropa 2020: Strategie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění“ 
(COM(2010)2020),

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Ivo Strejček

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že hladké fungování 
vnitřního trhu a rozvoj moderní, sociálně 
inkluzivní ekonomiky závisí na 
všeobecném poskytování základních 
bankovních služeb a existenci sociálně 
odpovědného bankovního sektoru;

A. vzhledem k tomu, že hladké fungování 
vnitřního trhu a rozvoj moderní, znalostní 
ekonomiky by měly posílit růst, 
hospodářskou soutěž a účinnost 
v bankovním sektoru EU, který potřebuje 
vhodnou regulaci, aby se zabránilo 
negativním externalitám pro hospodářství 
Unie a společnost jako celek;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že hladké fungování A. vzhledem k tomu, že hladké fungování 
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vnitřního trhu a rozvoj moderní, sociálně 
inkluzivní ekonomiky závisí na 
všeobecném poskytování základních 
bankovních služeb a existenci sociálně 
odpovědného bankovního sektoru;

vnitřního trhu a rozvoj moderní, sociálně 
inkluzivní ekonomiky závisí na 
všeobecném poskytování cenově 
dostupných a snadno přístupných 
základních bankovních služeb a existenci 
sociálně odpovědného bankovního sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že hladké fungování 
vnitřního trhu a rozvoj moderní, sociálně 
inkluzivní ekonomiky závisí na 
všeobecném poskytování základních 
bankovních služeb a existenci sociálně 
odpovědného bankovního sektoru;

A. vzhledem k tomu, že hladké fungování 
vnitřního trhu a rozvoj moderní, sociálně 
inkluzivní ekonomiky závisí, mimo jiné, na 
všeobecném poskytování základních 
bankovních služeb a existenci sociálně 
odpovědného bankovního sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Ivo Strejček

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že prvořadým cílem 
bankovního odvětví EU by mělo nadále 
být zajišťování finančních prostředků pro 
reálnou ekonomiku a zároveň účast na 
zajišťování základních bankovních služeb
pro všechny občany EU v celé Unii, kteří 
ještě nevlastní bankovní účet v členském 
státě, v němž požádali o jeho zřízení; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Ivo Strejček

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že přístup 
k základním bankovním službám je 
předpokladem k tomu, aby mohli 
spotřebitelé využívat výhod vnitřního trhu, 
zejména přeshraniční migrace, převodu 
peněz a nákupu zboží a služeb při 
nediskriminačních nákladech; 
vzhledem k tomu, že roční alternativní 
náklady z důvodu nemožnosti přístupu 
k platebnímu účtu se odhadují na 185 až 
365 EUR na spotřebitele;

B. vzhledem k tomu, že základní bankovní 
služby usnadňují přístup spotřebitelů 
s nízkými příjmy k základním platebním 
nástrojům pro ukládání, převod a výběr 
hotovosti na vnitřním trhu, zejména 
k přeshraničnímu dojíždění, převodu 
peněz a nákupu zboží a služeb; vzhledem 
k tomu, že by měly být náležitě vyčísleny 
a vysvětleny alternativní náklady z důvodu 
nemožnosti přístupu k jakémukoli 
platebnímu nástroji s výjimkou hotovosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že přístup 
k základním bankovním službám je 
předpokladem k tomu, aby mohli 
spotřebitelé využívat výhod vnitřního trhu, 
zejména přeshraniční migrace, převodu 
peněz a nákupu zboží a služeb při 
nediskriminačních nákladech; 
vzhledemk tomu, že roční alternativní 
náklady z důvodu nemožnosti přístupu 
k platebnímu účtu se odhadují na 185 až 
365 EUR na spotřebitele;

B. vzhledem k tomu, že přístup 
k základním bankovním službám je jedním 
z předpokladů k tomu, aby mohli 
spotřebitelé využívat výhod vnitřního trhu, 
zejména volného pohybu osob, převodu 
peněz a nákupu zboží a služeb při 
nediskriminačních nákladech; 
vzhledemk tomu, že roční alternativní 
náklady z důvodu nemožnosti přístupu 
k platebnímu účtu se odhadují na 185 až 
365 EUR na spotřebitele;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že přístup 
k základním bankovním službám je 
předpokladem k tomu, aby mohli 
spotřebitelé využívat výhod vnitřního trhu, 
zejména přeshraniční migrace, převodu 
peněz a nákupu zboží a služeb při 
nediskriminačních nákladech; 
vzhledemk tomu, že roční alternativní 
náklady z důvodu nemožnosti přístupu 
k platebnímu účtu se odhadují na 185 až 
365 EUR na spotřebitele;

B. vzhledem k tomu, že přístup 
k základním bankovním službám je 
předpokladem k tomu, aby mohli 
spotřebitelé využívat výhod vnitřního trhu, 
zejména přeshraniční migrace, převodu 
peněz a nákupu zboží a služeb při 
nediskriminačních nákladech; 
vzhledemk tomu, že základní bankovní 
služby jsou nezbytné k tomu, aby 
spotřebitelé mohli těžit z výhod 
elektronického obchodu; vzhledem 
k tomu, že roční alternativní náklady 
z důvodu nemožnosti přístupu 
k platebnímu účtu se odhadují na 185 až 
365 EUR na spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že přístup 
k základním bankovním službám je 
předpokladem k tomu, aby mohli 
spotřebitelé využívat výhod vnitřního trhu, 
zejména přeshraniční migrace, převodu 
peněz a nákupu zboží a služeb při 
nediskriminačních nákladech; 
vzhledemk tomu, že roční alternativní 
náklady z důvodu nemožnosti přístupu 

B. vzhledem k tomu, že přístup
k základním bankovním službám je 
předpokladem k tomu, aby mohli 
spotřebitelé využívat výhod vnitřního trhu, 
zejména přeshraniční migrace, převodu 
peněz a nákupu zboží a služeb při 
přiměřených transakčních nákladech; 
vzhledem k tomu, že roční alternativní 
náklady z důvodu nemožnosti přístupu 
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k platebnímu účtu se odhadují na 185 až 
365 EUR na spotřebitele;

k platebnímu účtu se odhadují na 185 až 
365 EUR na spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že přístup 
k základním bankovním službám je 
předpokladem k tomu, aby mohli 
spotřebitelé využívat výhod vnitřního trhu,
zejména přeshraniční migrace, převodu 
peněz a nákupu zboží a služeb při 
nediskriminačních nákladech; 
vzhledemk tomu, že roční alternativní 
náklady z důvodu nemožnosti přístupu 
k platebnímu účtu se odhadují na 185 až 
365 EUR na spotřebitele;

B. vzhledem k tomu, že přístup 
k základním bankovním službám je 
předpokladem k tomu, aby mohli 
spotřebitelé využívat výhod vnitřního trhu, 
zejména přeshraniční migrace, převodu 
peněz a nákupu zboží a služeb při 
přiměřených nákladech; vzhledem k tomu, 
že roční alternativní náklady z důvodu 
nemožnosti přístupu k platebnímu účtu se 
odhadují na 185 až 365 EUR na 
spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že přístup 
k základním bankovním službám se stává 
podmínkou pro sociální začlenění, pokud 
jde o přístup k zaměstnanosti, zdravotní 
péči a bydlení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že v současné době je 
7 % všech spotřebitelů v Unii, tj. asi 30 
milionů osob, vyloučeno z přístupu 
k základním bankovním službám, přičemž 
se odhaduje, že 7 milionům byl přístup 
zamítnut poskytovateli platebních služeb; 
vzhledem k tomu, že finanční vyloučení 
představuje ve většině členských států EU-
12 ještě větší problém;

C. vzhledem k tomu, že v současné době je 
7 % všech spotřebitelů v Unii, tj. asi 30 
milionů osob, dobrovolně či nedobrovolně 
vyloučeno z přístupu k základním 
bankovním službám, přičemž se odhaduje, 
že 7 milionům byl přístup zamítnut 
poskytovateli platebních služeb; vzhledem 
k tomu, že finanční vyloučení se stát od 
státu liší; vzhledem k tomu, že některé 
členské státy mají velmi nízkou míru 
rozšíření bankovních účtů;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Ivo Strejček

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že v současné době je
7 % všech spotřebitelů v Unii, tj. asi 30 
milionů osob, vyloučeno z přístupu 
k základním bankovním službám, přičemž 
se odhaduje, že 7 milionům byl přístup
zamítnut poskytovateli platebních služeb; 
vzhledem k tomu, že finanční vyloučení
představuje ve většině členských států EU-
12 ještě větší problém;

C. vzhledem k tomu, že v současné době 
nemá podle odhadů Komise bankovní účet 
7 % dospělé populace EU, tj. asi 30 
milionů osob, přičemž se odhaduje, že 6 až
7 milionům osob byl bankovní účet zrušen
poskytovateli platebních služeb nebo se 
tyto osoby neodvážily o zřízení účtu 
požádat; vzhledem k tomu, že finanční 
začlenění dosahuje v průměru 91 % v EU-
12 ve srovnání s 97 % v EU-15, přičemž 
nejnižší podíl je v Rumunsku 
a Bulharsku, kde dosahuje přibližně 
50 %;
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Or. en

Pozměňovací návrh 14
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. zdůrazňuje, že každý spotřebitel má 
právo nemít bankovní účet ani základní 
bankovní účet; spotřebitelé by tudíž 
neměli mít povinnost zřídit si bankovní 
účet či základní bankovní účet; v tomto 
ohledu však zdůrazňuje význam 
finančního vzdělávání při zdůrazňování 
výhod finančního začleňování; 

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že nevlastnit 
bankovní účet znamená v dnešní 
společnosti citelné znevýhodnění, neboť 
pro dotčené osoby je obtížnější najít 
pracovní místo, najmout si majetek, platit 
daně nebo dostávat mzdu či plat; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Ivo Strejček
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je nutno řešit 
problém rozdílné kvality produktů 
a omezené konkurence v drobném 
bankovnictví; vzhledem k tomu, že 
integrace bankovního sektoru nemůže být 
dokončena bez další konvergence 
a harmonizace k dosažení standardů 
vysoké kvality;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je nutno řešit 
problém rozdílné kvality produktů 
a omezené konkurence v drobném 
bankovnictví; vzhledem k tomu, že 
integrace bankovního sektoru nemůže být 
dokončena bez další konvergence 
a harmonizace k dosažení standardů 
vysoké kvality;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Ivo Strejček

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že hotovost, kterou vypouští se
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poskytují centrální banky, je veřejným 
statkem, zatímco elektronické platební 
prostředky dávají k dispozici soukromí 
poskytovatelé a jejich význam stále roste, 
což na jedné straně snižuje veřejné výdaje 
na poskytování hotovosti pro veřejnost, 
ale na straně druhé s sebou přináší 
problém vytváření monopolu finančního 
sektoru, pokud jde o platební služby 
zajišťované drobným bankovnictvím; 
vzhledem k tomu, že za těchto okolností 
jsou uživatelům účtovány stále vyšší 
poplatky za přístup k jejich vkladům a za 
provádění plateb;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že hotovost, kterou 
poskytují centrální banky, je veřejným 
statkem, zatímco elektronické platební 
prostředky dávají k dispozici soukromí 
poskytovatelé a jejich význam stále roste, 
což na jedné straně snižuje veřejné výdaje 
na poskytování hotovosti pro veřejnost, 
ale na straně druhé s sebou přináší 
problém vytváření monopolu finančního 
sektoru, pokud jde o platební služby 
zajišťované drobným bankovnictvím; 
vzhledem k tomu, že za těchto okolností
jsou uživatelům účtovány stále vyšší 
poplatky za přístup k jejich vkladům a za 
provádění plateb;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že banky mohou 
odmítnout otevření bankovního účtu, 
pokud dotčená osoba nemá bydliště 
v členském státě, v němž je banka 
registrována; vzhledem k tomu, že 
problémy, s nimiž se nerezidenti setkávají 
při otevírání bankovních účtů narušují 
fungování volného trhu;

Or. lv

Pozměňovací návrh 21
Ivo Strejček

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že všeobecný 
hospodářský rozvoj a sociální soudržnost
přispívají k velkému rozšíření bankovních 
účtů; vzhledem k tomu, že mezi členskými 
státy lze 33 % rozdílů v procentuálním 
podílu obyvatel, kteří užívají běžný 
bankovní účet, vysvětlit úrovní 
hospodářského rozvoje, a že tudíž 67 % 
závisí na jiných faktorech, např. na 
regulaci;

F. vzhledem k tomu, že všeobecný 
hospodářský rozvoj spolu s vysokou 
počítačovou gramotností a snadným 
přístupem k širokopásmovému internetu
přispívají k velkému rozšíření bankovních 
účtů a dokončení elektronického vnitřního 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Philippe De Backer
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že všeobecný 
hospodářský rozvoj a sociální soudržnost 
přispívají k velkému rozšíření bankovních 
účtů; vzhledem k tomu, že mezi členskými 
státy lze 33 % rozdílů v procentuálním 
podílu obyvatel, kteří užívají běžný 
bankovní účet, vysvětlit úrovní 
hospodářského rozvoje, a že tudíž 67 % 
závisí na jiných faktorech, např. na 
regulaci;

F. vzhledem k tomu, že všeobecný 
hospodářský rozvoj a sociální soudržnost 
přispívají k velkému rozšíření bankovních 
účtů; vzhledem k tomu, že mezi členskými 
státy lze 33 % rozdílů v procentuálním 
podílu obyvatel, kteří užívají běžný 
bankovní účet, vysvětlit úrovní 
hospodářského rozvoje, a že tudíž 67 % 
závisí na jiných faktorech, např. na 
regulaci nebo samoregulačních 
nástrojích;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Ivo Strejček

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že poskytovatelé 
platebních služeb, kteří jednají v souladu 
s logikou trhu, mají tendenci zaměřovat se 
na komerčně atraktivní klienty a nedávají 
málo významným klientům na výběr 
stejnou škálu produktů; vzhledem k tomu, 
že kodexy pro toto odvětví, které byly 
zavedeny v Německu, Velké Británii, 
Itálii, Irsku, Slovinsku a Lucembursku, 
byly z velké části výsledkem tlaku 
veřejnosti a požadavků na předložení 
legislativních iniciativ; vzhledem k tomu, 
že samoregulační nástroje sice přinesly 
pozitivní výsledky, ale nepodařilo se jim 
účinně zajistit všeobecný přístup 
k základnímu bankovnímu účtu;

G. vzhledem k tomu, že poskytovatelé 
různých druhů platebních služeb, zejména 
soukromé banky, kteří jednají v souladu 
s logikou trhu, se musí v první řadě 
zaměřit na komerčně atraktivní klienty, 
spíše než klienty s nízkými příjmy, což je 
důvodem, proč by těmto klientům měly být 
poskytovány pobídky s cílem posílit ten 
rozměr jim nabízených služeb, který se 
týká sociálního začlenění;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že poskytovatelé 
platebních služeb, kteří jednají v souladu 
s logikou trhu, mají tendenci zaměřovat se 
na komerčně atraktivní klienty a nedávají 
málo významným klientům na výběr 
stejnou škálu produktů; vzhledem k tomu, 
že kodexy pro toto odvětví, které byly 
zavedeny v Německu, Velké Británii, Itálii, 
Irsku, Slovinsku a Lucembursku, byly 
z velké části výsledkem tlaku veřejnosti 
a požadavků na předložení legislativních 
iniciativ; vzhledem k tomu, že 
samoregulační nástroje sice přinesly 
pozitivní výsledky, ale nepodařilo se jim 
účinně zajistit všeobecný přístup 
k základnímu bankovnímu účtu;

G. vzhledem k tomu, že poskytovatelé 
platebních služeb, kteří jednají v souladu 
s logikou trhu, mají tendenci zaměřovat se 
na komerčně atraktivní klienty a nedávají 
málo významným klientům na výběr 
stejnou škálu produktů; vzhledem k tomu, 
že kodexy pro toto odvětví, které byly 
zavedeny v Německu, Velké Británii, Itálii, 
Irsku, Slovinsku a Lucembursku, byly 
z velké části výsledkem tlaku veřejnosti 
a požadavků na předložení legislativních 
iniciativ; vzhledem k tomu, že 
samoregulační nástroje sice přinesly 
smíšené výsledky a nepodařilo se jim 
účinně zajistit všeobecný přístup 
k základnímu bankovnímu účtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že poskytovatelé 
platebních služeb, kteří jednají v souladu 
s logikou trhu, mají tendenci zaměřovat se 
na komerčně atraktivní klienty a nedávají 
málo významným klientům na výběr 
stejnou škálu produktů; vzhledem k tomu, 
že kodexy pro toto odvětví, které byly 
zavedeny v Německu, Velké Británii, Itálii, 
Irsku, Slovinsku a Lucembursku, byly 

G. vzhledem k tomu, že poskytovatelé 
platebních služeb mají tendenci zaměřovat 
se na komerčně atraktivní klienty a proto 
v určitých případech nedávají málo 
významným klientům na výběr stejnou 
škálu produktů; vzhledem k tomu, že 
kodexy pro toto odvětví, které byly 
zavedeny v Německu, Velké Británii, Itálii, 
Irsku, Slovinsku a Lucembursku, byly 
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z velké části výsledkem tlaku veřejnosti 
a požadavků na předložení legislativních 
iniciativ; vzhledem k tomu, že 
samoregulační nástroje sice přinesly 
pozitivní výsledky, ale nepodařilo se jim 
účinně zajistit všeobecný přístup 
k základnímu bankovnímu účtu;

mimo jiné výsledkem tlaku veřejnosti 
a požadavků na předložení legislativních 
iniciativ; vzhledem k tomu, že 
samoregulační nástroje přinesly pozitivní 
nebo smíšené výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Ivo Strejček

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že by kodexy 
chování v bankovním sektoru spolu se 
samoregulačními nástroji měly být 
výsledkem konzultace vedené příslušnými 
vnitrostátními orgány s veřejností 
a průmyslem a že by měly být případně 
následovány legislativními podněty na 
vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že legislativní 
postupy, jejichž cílem je zajistit všeobecný 
přístup k základním bankovním službám 
dosáhly uspokojivých výsledků v Belgii 
a Francii, kde se počet občanů, kteří je 
nevyužívají, snížil o 75 % a 30 %, stejně 
jako ve Finsku a Dánsku, kde využívá 

H. vzhledem k tomu, že legislativní 
postupy, jejichž cílem je zajistit všeobecný 
přístup k základním bankovním službám 
dosáhly uspokojivých výsledků v Belgii,
Dánsku, Francii a Finsku;
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bankovní služby 100 % domácností;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že legislativní 
postupy, jejichž cílem je zajistit všeobecný 
přístup k základním bankovním službám 
dosáhly uspokojivých výsledků v Belgii 
a Francii, kde se počet občanů, kteří je 
nevyužívají, snížil o 75 % a 30 %, stejně 
jako ve Finsku a Dánsku, kde využívá 
bankovní služby 100 % domácností;

H. vzhledem k tomu, že legislativní 
postupy, jejichž cílem je zajistit všeobecný 
přístup k základním bankovním službám 
dosáhly uspokojivých výsledků v Belgii 
a Francii, kde se počet občanů, kteří je 
nevyužívají, snížil o 75 % a 30 %, přičemž 
je však třeba vzít v úvahu, že v těchto 
zemích spotřebitelé stále čelí praktickým 
potížím při výkonu svého práva1 a že 
sledovaným cílem musí být poskytování 
práva na přístup k bankovním službám 
100 % domácností, jak je tomu dnes ve 
Finsku a Dánsku;

__________________
1 Ve Francii, kde vlastní účet 98,4 % 
dospělé populace, stále nemá přístupk 
bankovním službám 750 000 Francouzů. 
Postup získání základního bankovního 
účtu v této zemi je považován za složitý, 
málo známý, a tudíž nevyužívaný: tohoto 
práva využije ročně méně než 35 000 lidí.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že legislativní 
postupy, jejichž cílem je zajistit všeobecný 
přístup k základním bankovním službám 
dosáhly uspokojivých výsledků v Belgii 
a Francii, kde se počet občanů, kteří je 
nevyužívají, snížil o 75 % a 30 %, stejně 
jako ve Finsku a Dánsku, kde využívá 
bankovní služby 100 % domácností;

H. vzhledem k tomu, že legislativní 
postupy, jejichž cílem je zajistit všeobecný 
přístup k základním bankovním službám 
dosáhly uspokojivých výsledků v Belgii 
a Francii, kde se počet občanů, kteří je 
nevyužívají, snížil o 75 % a 30 %, přičemž 
je však třeba vzít v úvahu, že v těchto 
zemích spotřebitelé stále čelí praktickým 
potížím při výkonu svého práva a že 
sledovaným cílem musí být poskytování 
práva na přístup k bankovním službám 
100 % domácností, jak je tomu dnes ve 
Finsku a Dánsku;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že legislativní 
postupy, jejichž cílem je zajistit všeobecný 
přístup k základním bankovním službám 
dosáhly uspokojivých výsledků v Belgii 
a Francii, kde se počet občanů, kteří je 
nevyužívají, snížil o 75 % a 30 %, stejně 
jako ve Finsku a Dánsku, kde využívá 
bankovní služby 100 % domácností;

H. vzhledem k tomu, že legislativní 
postupy, jejichž cílem je zajistit všeobecný 
přístup k základním bankovním službám 
dosáhly uspokojivých výsledků v Belgii 
a Francii, kde se počet občanů, kteří je 
nevyužívají, snížil o 75 % a 30 %, stejně 
jako ve Finsku a Dánsku, kde využívá 
bankovní služby téměř 100 % domácností;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Ivo Strejček

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že členské státy 
nereagovaly dostatečně na výše uvedené 
doporučení Komise a v 15 členských 
státech stále neexistují právně 
vymahatelné nebo dobrovolné požadavky 
na to, aby banky poskytovaly základní 
bankovní služby;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že členské státy 
nereagovaly dostatečně na výše uvedené 
doporučení Komise a v 15 členských 
státech stále neexistují právně vymahatelné 
nebo dobrovolné požadavky na to, aby 
banky poskytovaly základní bankovní 
služby;

I. vzhledem k tomu, že ne všechny členské 
státy reagovaly dostatečně na výše uvedené 
doporučení Komise a v 15 členských 
státech stále neexistují právně vymahatelné 
nebo dobrovolné požadavky na to, aby 
banky poskytovaly základní bankovní 
služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že členské státy 
nereagovaly dostatečně na výše uvedené
doporučení Komise a v 15 členských 
státech stále neexistují právně vymahatelné 
nebo dobrovolné požadavky na to, aby 

I. vzhledem k tomu, že členské státy 
nepřijaly přiměřená opatření požadovaná 
v doporučení Komise o přístupu 
k základnímu platebnímu účtu, přičemž 
10 členských států neodeslalo Komisi 
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banky poskytovaly základní bankovní 
služby;

k 6. březnu 2012 žádnou odpověď; 
vzhledem k tomu, že Itálie a Irsko jsou 
jedinými členskými státy, ve kterých byla 
přijata konkrétní následná opatření; 
vzhledem k tomu, že ve většině členských 
států politická jednoznačně chybí vůle 
k dosažení pokroku v oblasti finančního 
začlenění a rozšíření bankovních účtů 
a v příliš velkém počtu členských států
stále neexistují právně vymahatelné nebo 
dobrovolné požadavky na to, aby banky 
poskytovaly základní bankovní služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Ivo Strejček

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že má-li být základní 
bankovní účet efektivní, musí být snadné 
ho otevřít, a to i pro ty osoby, které nemají 
možnost prokázat svou totožnost 
standardním způsobem, a musí poskytovat
určitý rozsah základních služeb, a že je 
zapotřebí přijmout opatření k účinnému 
dohledu a urovnávání sporů;

J. vzhledem k tomu, že má-li být základní 
bankovní účet efektivní, měl by mít formu 
vkladového účtu, mělo by být snadné ho 
otevřít a měl by být poskytován za 
zvýhodněnou cenu a nabízet určitý rozsah 
služeb, jako je debetní karta či 
předplacená karta nedovolující 
přečerpání, aby majiteli účtu poskytl 
vhodnou alternativu k hotovosti; je rovněž
zapotřebí přijmout opatření k účinnému 
dohledu a urovnávání sporů mezi bankou 
a majitelem účtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že má-li být základní 
bankovní účet efektivní, musí být snadné 
ho otevřít, a to i pro ty osoby, které nemají 
možnost prokázat svou totožnost 
standardním způsobem, a musí poskytovat 
určitý rozsah základních služeb, a že je 
zapotřebí přijmout opatření k účinnému 
dohledu a urovnávání sporů;

J. vzhledem k tomu, že má-li být základní 
platební účet efektivní, musí být snadné ho 
otevřít a musí poskytovat určitý rozsah 
základních služeb, a že je zapotřebí 
přijmout opatření k účinnému dohledu 
a urovnávání sporů, jakož i k usnadnění 
přístupu k těmto účtům pro klienty bez 
trvalého bydliště nebo bez možnosti 
prokázat svou totožnost standardním 
způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že má-li být základní 
bankovní účet efektivní, musí být snadné 
ho otevřít, a to i pro ty osoby, které nemají 
možnost prokázat svou totožnost 
standardním způsobem, a musí poskytovat 
určitý rozsah základních služeb, a že je 
zapotřebí přijmout opatření k účinnému 
dohledu a urovnávání sporů;

J. vzhledem k tomu, že má-li být základní 
bankovní účet efektivní, musí být snadné 
ho otevřít a musí poskytovat určitý rozsah 
základních služeb; je rovněž zapotřebí 
přijmout opatření k účinnému dohledu 
a urovnávání sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Gay Mitchell

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že má-li být základní J. vzhledem k tomu, že má-li být základní 
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bankovní účet efektivní, musí být snadné 
ho otevřít, a to i pro ty osoby, které nemají 
možnost prokázat svou totožnost 
standardním způsobem, a musí poskytovat 
určitý rozsah základních služeb, a že je 
zapotřebí přijmout opatření k účinnému 
dohledu a urovnávání sporů;

bankovní účet efektivní, musí být snadné 
ho otevřít a musí poskytovat určitý rozsah 
základních služeb, a že je zapotřebí 
přijmout opatření k účinnému dohledu 
a urovnávání sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Burkhard Balz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že má-li být základní 
bankovní účet efektivní, musí být snadné 
ho otevřít, a to i pro ty osoby, které nemají 
možnost prokázat svou totožnost 
standardním způsobem, a musí poskytovat 
určitý rozsah základních služeb, a že je 
zapotřebí přijmout opatření k účinnému 
dohledu a urovnávání sporů;

J. vzhledem k tomu, že má-li být základní 
bankovní účet efektivní, musí být snadné 
ho otevřít a musí poskytovat určitý rozsah 
základních služeb, a že je zapotřebí 
přijmout opatření k účinnému dohledu 
a urovnávání sporů;

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že by poskytovatelé 
platebních služeb měli v souvislosti 
s poskytováním základních bankovních 
služeb vyváženým a přiměřeným 
způsobem používat požadavky na 
prověřování klienta stanovené v právních 
předpisech proti praní špinavých peněz 
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a proti financování terorismu; vzhledem 
k tomu, že by nikomu neměl být odmítnut 
přístup k základnímu platebnímu účtu 
z těchto důvodů, aniž jsou pro to dány 
podložené a objektivní důvody; vzhledem 
k tomu, že by tyto právní předpisy neměly 
být nikdy použity jako neodůvodněná 
záminka pro odmítnutí málo významných 
klientů;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Ivo Strejček

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že v rámci své 
strategie společenské odpovědnosti 
podniků by banky měly za poskytování 
přístupu k bezplatným základním 
bankovním službám mít odpovědnost 
spolu s veřejnými orgány a občanskou 
společností;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že v rámci své 
strategie společenské odpovědnosti 
podniků by banky měly za poskytování 
přístupu k bezplatným základním 
bankovním službám mít odpovědnost 
spolu s veřejnými orgány a občanskou 

K. vzhledem k tomu, že poskytovatelé 
platebních služeb by měli nést 
odpovědnost za poskytování přístupu 
k základnímu platebnímu účtu, a to buď 
bezplatně, nebo za přiměřenou cenu;
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společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Gay Mitchell

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že v rámci své 
strategie společenské odpovědnosti 
podniků by banky měly za poskytování 
přístupu k bezplatným základním 
bankovním službám mít odpovědnost 
spolu s veřejnými orgány a občanskou 
společností;

K. vzhledem k tomu, že v rámci své 
strategie společenské odpovědnosti 
podniků by banky měly za bezplatné 
otevírání základních bankovních účtů mít 
odpovědnost spolu s veřejnými orgány 
a občanskou společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Burkhard Balz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že v rámci své 
strategie společenské odpovědnosti 
podniků by banky měly za poskytování 
přístupu k bezplatným základním 
bankovním službám mít odpovědnost 
spolu s veřejnými orgány a občanskou 
společností;

K. vzhledem k tomu, že v rámci své 
strategie společenské odpovědnosti 
podniků by banky měly za možnost 
bezplatného otevření základního 
bankovního účtu mít odpovědnost spolu 
s veřejnými orgány a občanskou 
společností;

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že v rámci své 
strategie společenské odpovědnosti 
podniků by banky měly za poskytování 
přístupu k bezplatným základním 
bankovním službám mít odpovědnost spolu 
s veřejnými orgány a občanskou 
společností;

K. vzhledem k tomu, že v rámci své 
strategie společenské odpovědnosti
podniků by banky měly za poskytování 
přístupu k bezplatným nebo přiměřeně 
zpoplatněným základním bankovním 
službám mít odpovědnost spolu 
s veřejnými orgány a občanskou 
společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že v rámci své 
strategie společenské odpovědnosti 
podniků by banky měly za poskytování 
přístupu k bezplatným základním 
bankovním službám mít odpovědnost 
spolu s veřejnými orgány a občanskou 
společností;

K. vzhledem k tomu, že v rámci své 
strategie společenské odpovědnosti 
podniků by banky měly nabízet základní 
bankovní služby za přiměřenou cenu;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že v rámci své K. vzhledem k tomu, že v rámci své 



AM\897689CS.doc 25/121 PE486.164v01-00

CS

strategie společenské odpovědnosti 
podniků by banky měly za poskytování 
přístupu k bezplatným základním 
bankovním službám mít odpovědnost spolu 
s veřejnými orgány a občanskou 
společností;

strategie společenské odpovědnosti 
podniků by banky měly za poskytování 
přístupu k základním bankovním službám 
– buď bezplatně nebo v každém případě 
za přiměřenou a tržní cenu – mít 
odpovědnost spolu s veřejnými orgány 
a občanskou společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že jakákoli iniciativa 
k zajištění přístupu k základním 
bankovním službám musí zahrnovat 
ochranu proti obstavení účtu, musí si 
získat si důvěru spotřebitelů a zabránit 
vzniku nákladů plynoucích 
z nevyužívaných účtů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že jakákoli iniciativa 
k zajištění přístupu k základním 
bankovním službám musí zahrnovat
ochranu proti obstavení účtu, musí si 
získat si důvěru spotřebitelů a zabránit 
vzniku nákladů plynoucích 
z nevyužívaných účtů;

L. vzhledem k tomu, že jakákoli iniciativa 
EU k zajištění přístupu k základním 
bankovním službám musí respektovat 
vnitrostátní ustanovení o ochraně proti 
obstavení účtu;
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Pozměňovací návrh 49
Ivo Strejček

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že jakákoli iniciativa 
k zajištění přístupu k základním 
bankovním službám musí zahrnovat
ochranu proti obstavení účtu, musí si 
získat si důvěru spotřebitelů a zabránit 
vzniku nákladů plynoucích 
z nevyužívaných účtů;

L. vzhledem k tomu, že jakákoli iniciativa 
ke zvýšení důvěry spotřebitelů s nízkými 
příjmy v bankovní sektor a k zajištění 
jejich přístupu k základním bankovním 
službám by měla mít za cíl také zlepšení 
finanční gramotnosti majitelů účtů, aby 
mohli se svou postupně se zlepšující 
finanční situací získávat přístup k širší 
škále bankovních služeb poskytovaných za 
tržní ceny v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že jakákoli iniciativa
k zajištění přístupu k základním 
bankovním službám musí zahrnovat 
ochranu proti obstavení účtu, musí si získat 
si důvěru spotřebitelů a zabránit vzniku 
nákladů plynoucích z nevyužívaných účtů;

L. vzhledem k tomu, že nadměrné 
zadlužení se stalo nejvýznamnějším 
„novým sociálním rizikem“ v celé Unii, 
přičemž se očekává další zhoršení 
v důsledku přetrvávající sociální 
a hospodářské krize v Unii; vzhledem 
tomu, že v zájmu zajištění přístupu 
k základním bankovním službám musí 
jakákoli iniciativa zahrnovat ochranu proti 
obstavení účtu, získat si důvěru 
spotřebitelů a zabránit vzniku nákladů 
plynoucích z nevyužívaných účtů;



AM\897689CS.doc 27/121 PE486.164v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

La. vzhledem k tomu, že umožnění 
přístupu ke spravedlivým úvěrům a boj 
proti nadměrnému zadlužování by mělo 
zahrnovat posouzení důvodů a dopadů 
poskytovatelů krátkodobých úvěrů za 
vysoký úrok, jakož i nástrojů pro 
proplácení šeků v celé Unii, se zvláštním 
ohledem na finanční vyloučení 
a nadměrné zadlužování;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Ivo Strejček

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že je nutno zabránit 
narušení hospodářské soutěže a že je třeba 
brát v úvahu potřeby spotřebitelů 
v regionech s nedostatečnými bankovními 
službami, měla by být působnost této 
iniciativy co nejširší; vzhledem k tomu, že 
kromě úvěrových institucí by mohli 
přístup k nejdůležitějším základním 
bankovním službám zajistit i jiní 
poskytovatelé platebních služeb, jejichž 
činnost upravuje směrnice 2007/64/ES;

M. vzhledem k tomu, že je nutno zabránit 
narušení hospodářské soutěže v souladu 
s platnými vnitrostátními a unijními 
právními předpisy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že je nutno zabránit 
narušení hospodářské soutěže a že je třeba 
brát v úvahu potřeby spotřebitelů 
v regionech s nedostatečnými bankovními 
službami, měla by být působnost této 
iniciativy co nejširší; vzhledem k tomu, že 
kromě úvěrových institucí by mohli 
přístup k nejdůležitějším základním 
bankovním službám zajistit i jiní 
poskytovatelé platebních služeb, jejichž 
činnost upravuje směrnice 2007/64/ES;

M. vzhledem k tomu, že hlavním cílem 
jakékoli iniciativy by měl být přístup 
spotřebitelů žijících v Unii k základním 
platebním službám; v tomto ohledu vítá, 
že kromě úvěrových institucí 
regulovaných směrnicí 2007/64/ES působí 
v oblasti poskytování základních 
platebních služeb, jako jsou například 
předplacená řešení, také další 
poskytovatelé platebních služeb; žádá 
proto Komisi a členské státy, aby při 
vytváření jakýchkoli nových iniciativ 
v této oblasti zohlednily aktuální vývoj na 
trhu platebních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že je nutno zabránit 
narušení hospodářské soutěže a že je třeba 
brát v úvahu potřeby spotřebitelů 
v regionech s nedostatečnými bankovními 
službami, měla by být působnost této 
iniciativy co nejširší; vzhledem k tomu, že 
kromě úvěrových institucí by mohli přístup 
k nejdůležitějším základním bankovním 
službám zajistit i jiní poskytovatelé 
platebních služeb, jejichž činnost upravuje 
směrnice 2007/64/ES;

M. vzhledem k tomu, že je nutno zabránit 
narušení hospodářské soutěže a že je třeba 
brát v úvahu potřeby spotřebitelů 
v regionech s nedostatečnými bankovními 
službami, měla by být působnost této 
iniciativy co nejširší; vzhledem k tomu, že 
kromě úvěrových institucí by měli přístup 
k nejdůležitějším základním bankovním 
službám zajistit i jiní relevantní 
poskytovatelé platebních služeb, jejichž 
činnost upravuje směrnice 2007/64/ES;
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Pozměňovací návrh 55
Ivo Strejček

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ma. vzhledem k tomu, že přístup 
k základním bankovním službám by mohl 
být zajištěn v každém členském státě EU 
jednou nebo více bankovními nebo 
nebankovními institucemi (další 
poskytovatelé platebních služeb) 
regulovanými směrnicí 2007/64/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ma. Právo na přístup k základnímu 
bankovnímu účtu v členském státě 
a k jeho používání by měli mít klienti, 
kteří mají pouto s dotyčným členským 
státem, pokud: 1) již nejsou majiteli 
bankovního účtu v tomto členském státě 
podle bodu 17 přílohy tohoto usnesení 
a 2) předloží čestné prohlášení nebo 
prosté prohlášení nejméně jedné finanční 
instituce dotyčného členského státu, 
v němž bude uvedeno, že jim bylo 
odmítnuto otevření bankovního účtu 
podle bodu 17 přílohy tohoto usnesení.
Nevyčerpávající výčet případů pouta 
s dotyčným členským státem: státní 
příslušnost, místo bydliště, záležitosti 
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spojené s pracovním místem, zápis do 
instituce poskytující vzdělávání nebo 
odbornou přípravu, záležitosti spojené 
s rodinou, jakýkoli jiný faktor, jenž by 
mohl utvářet pouto s dotyčným členským 
státem;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Ivo Strejček

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že každou iniciativu 
na podporu univerzálního přístupu 
k základním bankovním službám musí 
doprovázet dobře připravené komunikační 
kampaně zaměřené na zvyšování 
informovanosti o právech spotřebitelů 
a povinnostech poskytovatelů;

N. vzhledem k tomu, že každou iniciativu 
na regionální, vnitrostátní a unijní úrovni 
pro vytvoření přístupu k základním 
bankovním službám musí doprovázet 
dobře připravené komunikační kampaně 
zaměřené na zvyšování informovanosti 
o právech a povinnostech spotřebitelů 
i poskytovatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že každou iniciativu 
na podporu univerzálního přístupu 
k základním bankovním službám musí 
doprovázet dobře připravené komunikační 
kampaně zaměřené na zvyšování 
informovanosti o právech spotřebitelů 
a povinnostech poskytovatelů;

N. vzhledem k tomu, že u každé iniciativy
na podporu univerzálního přístupu 
k základním bankovním službám by se 
měly zvažit komunikační kampaně 
zaměřené na zvyšování informovanosti 
o právech a povinnostech spotřebitelů 
i poskytovatelů;
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Pozměňovací návrh 59
Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Na. vzhledem k tomu, že zaměstnanci 
poskytovatelů platebních služeb, kteří 
nabízejí základní platební účty málo 
významným klientům, by měli obdržet 
přiměřenou odbornou přípravu, 
dostatečný čas a vhodně uzpůsobené 
prodejní cíle, pokud jde o jednání s touto 
skupinou klientů;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Olle Schmidt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Na. vzhledem k tomu, že studenti, 
pracovníci a poskytovatelé služeb musí mít 
možnost přeshraničního pohybu 
a snadného využívání mobility v rámci 
Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Olle Schmidt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Nb. vzhledem k tomu, že otevření 
bankovního účtu v členském státě by 
nemělo vyžadovat, aby spotřebitel uzavřel 
stávající účet v jiném členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Olle Schmidt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Nc. vzhledem k tomu, že stávající 
požadavky poskytovatelů platebních 
služeb pro otevření základního 
bankovního účtu jsou přísné a mohou 
bránit v přeshraniční mobilitě v rámci 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Ivo Strejček

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby do konce roku 2012
předložila na základě článku 114 Smlouvy 
o fungování Evropské unie legislativní 
návrh nebo návrhy, které zajistí přístup 
k základním bankovním službám všem 
spotřebitelům žijícím v Unii, podle 
podrobných doporučení uvedených 
v příloze;

1. žádá Komisi, aby před tím, než předloží 
jakýkoli legislativní návrh, který by mohl 
být potřebný, předložila Evropskému 
parlamentu do konce roku 2014 nezávislé 
posouzení dopadů legislativních nebo 
nelegislativních opatřeních členských 
států, jež zohledňují doporučení 
2011/442/EU ze dne 18. července 2011 
o přístupu k základnímu platebnímu účtu;
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Pozměňovací návrh 64
Burkhard Balz

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby do konce roku 2012 
předložila na základě článku 114 Smlouvy 
o fungování Evropské unie legislativní
návrh nebo návrhy, které zajistí přístup 
k základním bankovním službám všem
spotřebitelům žijícím v Unii, podle 
podrobných doporučení uvedených 
v příloze;

1. žádá Komisi, aby do konce roku 2012 
předložila na základě článku 114 Smlouvy 
o fungování Evropské unie jeden nebo více
návrhů směrnic, které zajistí přístup 
k základním bankovním službám všem 
spotřebitelům žijícím v Unii, podle 
podrobných doporučení uvedených 
v příloze;

Or. de

Pozměňovací návrh 65
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby do konce roku 2012
předložila na základě článku 114 Smlouvy 
o fungování Evropské unie legislativní 
návrh nebo návrhy, které zajistí přístup
k základním bankovním službám všem
spotřebitelům žijícím v Unii, podle 
podrobných doporučení uvedených 
v příloze;

1. žádá členské státy, aby dokonce roku 
2012 přijaly vhodná opatření a aby o nich 
informovaly Komisi; žádá Komisi, aby do 
31. ledna 2013 předložila podrobné 
informace o stávající situaci ve všech 
členských státech; v případě, že členské 
státy nepřijaly žádná vhodná opatření, 
žádá Komisi, aby do července 2013
předložila na základě článku 114 Smlouvy 
o fungování Evropské unie legislativní 
návrh, které zajistí přístup k základním 
bankovním službám spotřebitelům žijícím 
v Unii, podle podrobných doporučení 
uvedených v příloze;
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Pozměňovací návrh 66
Olle Schmidt

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby do konce roku 2012 
předložila na základě článku 114 Smlouvy 
o fungování Evropské unie legislativní 
návrh nebo návrhy, které zajistí přístup 
k základním bankovním službám všem 
spotřebitelům žijícím v Unii, podle 
podrobných doporučení uvedených 
v příloze;

1. žádá Komisi, aby do konce roku 2012 
předložila na základě článku 114 Smlouvy 
o fungování Evropské unie legislativní 
návrh nebo návrhy, které zajistí přístup 
k základním bankovním službám všem 
osobám s legálním pobytem v Unii, podle 
podrobných doporučení uvedených 
v příloze;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby do konce roku 2012 
předložila na základě článku 114 Smlouvy 
o fungování Evropské unie legislativní 
návrh nebo návrhy, které zajistí přístup 
k základním bankovním službám všem 
spotřebitelům žijícím v Unii, podle 
podrobných doporučení uvedených 
v příloze;

1. žádá Komisi, aby do konce roku 2012 
předložila na základě článku 114 Smlouvy 
o fungování Evropské unie legislativní 
návrh nebo návrhy, které zajistí přístup 
k základním bankovním službám všem 
fyzickým osobám žijícím v Unii, podle 
podrobných doporučení uvedených 
v příloze; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby do konce roku 2012 
předložila na základě článku 114 Smlouvy 
o fungování Evropské unie legislativní 
návrh nebo návrhy, které zajistí přístup 
k základním bankovním službám všem 
spotřebitelům žijícím v Unii, podle 
podrobných doporučení uvedených 
v příloze;

1. žádá Komisi, aby do konce roku 2012 
předložila na základě článku 114 Smlouvy 
o fungování Evropské unie legislativní 
návrh nebo návrhy, které zajistí bezplatný 
přístup k základním bankovním službám 
všem spotřebitelům žijícím v Unii, podle 
podrobných doporučení uvedených 
v příloze;

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Ivo Strejček

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. potvrzuje, že uvedená doporučení jsou 
v souladu se základními právy a zásadou 
subsidiarity a proporcionality;

2. žádá Komisi a ve vhodných případech 
členské státy, aby posoudily, zda
doporučení uvedená v tomto usnesení jsou 
v souladu se základními právy a zásadou 
subsidiarity a proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že požadovaný návrh nemá 3. domnívá se, že požadovaný návrh nemá 
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žádné finanční dopady; žádné finanční dopady na rozpočet EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Ivo Strejček

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že požadovaný návrh nemá
žádné finanční dopady;

3. žádá Komisi a ve vhodných případech 
členské státy, aby posoudily, zda návrh
uvedený v tomto usnesení má či nemá 
finanční dopady na jejich rozpočty;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že požadovaný návrh nemá 
žádné finanční dopady;

3. domnívá se, že požadovaný návrh nemá 
žádné finanční dopady na rozpočet 
Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Ivo Strejček

Návrh doporučení
Příloha – návětí

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

Evropský parlament se domnívá, že 
legislativní opatření, které má být přijato,

Evropský parlament se domnívá, že přístup 
k základním bankovním službám by měl 
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by mělo regulovat tyto oblasti: sledovat tyto cíle: 

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Ivo Strejček

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 1 – bod -1 (nový)

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

-1. Než Komise předloží Parlamentu 
a Radě legislativní návrh, měla by provést 
nezávislé posouzení dopadů s cílem 
vyjasnit oblast působnosti a nástroje 
takového návrhu; hodnocení dopadů by 
mělo vyjasnit zejména tyto otázky:

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 1 – bod -1 (nový)

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

-1. „Základní platební účet“ by měl být 
definován jako platební účet poskytovaný 
v souladu s ustanoveními tohoto právního 
předpisu. Platební účty základní povahy, 
jež nesplňují zcela tato ustanovení, 
nespadají pod tento pojem.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Ivo Strejček
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Návrh doporučení
Příloha – doporučení 1 – bod 1

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

1. Tyto právní předpisy by měly co 
největšímu množství poskytovatelů 
platebních služeb, jak jsou definovány v čl. 
4 odst. 9 směrnice 2007/64/ES, stanovit 
povinnost poskytovat základní bankovní 
služby.

1. Každý členský stát by měl rozhodnout, 
kolik poskytovatelů platebních služeb 
(bankovních či nebankovních institucí), 
jak jsou definovány v čl. 4 odst. 9 směrnice 
2007/64/ES, by mělo poskytovat přístup 
k základním bankovním službám.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 1 – bod 1

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

1. Tyto právní předpisy by měly co 
největšímu množství poskytovatelů
platebních služeb, jak jsou definovány v čl. 
4 odst. 9 směrnice 2007/64/ES, stanovit 
povinnost poskytovat základní bankovní
služby.

1. Tyto právní předpisy by měly všem 
poskytovatelům platebních služeb, jak jsou 
definovány v čl. 4 odst. 9 směrnice 
2007/64/ES, pokud poskytují klientům 
platební účty jako nedílnou součást své 
řádné podnikatelské činnosti, stanovit 
povinnost poskytovat základní platební 
účet.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Emilie Turunen

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 1 – bod 1

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

1. Tyto právní předpisy by měly co 
největšímu množství poskytovatelů
platebních služeb, jak jsou definovány v čl. 

1. Tyto právní předpisy by měly 
poskytovatelům platebních služeb, jak jsou 
definovány v čl. 4 odst. 9 směrnice 
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4 odst. 9 směrnice 2007/64/ES, stanovit 
povinnost poskytovat základní bankovní 
služby.

2007/64/ES, stanovit povinnost poskytovat 
základní bankovní služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Burkhard Balz

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 1 – bod 1

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

1. Tyto právní předpisy by měly co 
největšímu množství poskytovatelů 
platebních služeb, jak jsou definovány v čl. 
4 odst. 9 směrnice 2007/64/ES, stanovit 
povinnost poskytovat základní bankovní 
služby.

1. Tyto právní předpisy by měly pověřit 
členské státy, aby co největšímu množství 
poskytovatelů platebních služeb, jak jsou 
definovány v čl. 4 odst. 9 směrnice 
2007/64/ES, stanovily povinnost 
poskytovat základní bankovní služby.

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 1 – bod 1

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

1. Tyto právní předpisy by měly co 
největšímu množství poskytovatelů 
platebních služeb, jak jsou definovány v čl. 
4 odst. 9 směrnice 2007/64/ES, stanovit 
povinnost poskytovat základní bankovní 
služby.

1. Tyto právní předpisy by měly povzbudit 
co největší množství poskytovatelů 
platebních služeb, jak jsou definovány v čl. 
4 odst. 9 směrnice 2007/64/ES, aby 
poskytovali základní bankovní služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Philippe De Backer
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Návrh doporučení
Příloha – doporučení 1 – bod 1

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

1. Tyto právní předpisy by měly co 
největšímu množství poskytovatelů
platebních služeb, jak jsou definovány v čl. 
4 odst. 9 směrnice 2007/64/ES, stanovit
povinnost poskytovat základní bankovní 
služby. 

1. Veškeré evropské právní předpisy by 
měly členským státům uložit povinnost 
zajistit přístup k základním bankovním 
službám, nejlépe tím, že poskytovatelům
platebních služeb, jak jsou definovány v čl. 
4 odst. 9 směrnice 2007/64/ES, stanoví
povinnost poskytovat základní bankovní 
služby. V tomto ohledu připomíná, že 
v oblasti poskytování základních 
platebních služeb, jako jsou předplacená 
řešení, působí i jiní poskytovatelé 
platebních služeb, než ti, kteří jsou 
vymezeni v čl. 4 odst. 9 směrnice 
2007/64/ES; mohlo by tudíž být užitečné 
při vytváření nových iniciativ v této oblasti 
zohlednit i tento vývoj na trhu platebních 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 1 – bod 1 a (nový)

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

1a. Každá legislativní iniciativa by měla 
respektovat zásadu subsidiarity 
a zohlednit stávající právně vymahatelné 
nebo dobrovolné dohody v členských 
státech, kde je právo na přístup 
a využívání základních bankovních služeb 
již úspěšně zajištěno.

Or. en
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Pozměňovací návrh 83
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 1 – bod 2

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

2. Aby však nevedly k nepřiměřené zátěži 
poskytovatelů platebních služeb, kteří 
nabízejí služby nesouvisející s těmi, jež 
jsou požadovány pro základní bankovní 
účet, měly by být osvobozeny od 
povinnosti poskytnout takový účet:

vypouští se

a. poskytovatelé platebních služeb uvedení 
v čl. 1 odst. 1) bodech e) a f) směrnice 
2007/64/ES; 
b. platební instituce oprávněné pouze 
k poskytování jedné nebo více platebních 
služeb, jež jsou uvedeny v bodech 4 až 7 
přílohy směrnice 2007/64/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 1 – bod 2

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

2. Aby však nevedly k nepřiměřené zátěži 
poskytovatelů platebních služeb, kteří 
nabízejí služby nesouvisející s těmi, jež 
jsou požadovány pro základní bankovní 
účet, měly by být osvobozeny od 
povinnosti poskytnout takový účet:

2. Aby proto nevedly k nepřiměřené zátěži 
poskytovatelů platebních služeb, kteří 
nenabízejí platební účty klientům, měly by 
být zásadně osvobozeni od povinnosti 
poskytnout základní platební účet:

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Emilie Turunen
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Návrh doporučení
Příloha – doporučení 1 – bod 3

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

3. Členské státy by měly mít možnost 
osvobodit od povinnosti poskytovat 
základní bankovní účet: 

vypouští se

a. poskytovatele platebních služeb 
působící na základě družstevního 
obchodního modelu, na neziskovém 
základě nebo ty, kteří vyžadují členství na 
základě stanovených kritérií, např. 
profese;
b. poskytovatele platebních služeb, kteří 
v předchozím roce provedli transakce, 
jejichž celková hodnota je nižší než 3 
miliony EUR. 

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 1 – bod 3

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

3. Členské státy by měly mít možnost 
osvobodit od povinnosti poskytovat 
základní bankovní účet: 

vypouští se

a. poskytovatele platebních služeb 
působící na základě družstevního 
obchodního modelu, na neziskovém 
základě nebo ty, kteří vyžadují členství na 
základě stanovených kritérií, např. 
profese;
b. poskytovatele platebních služeb, kteří 
v předchozím roce provedli transakce, 
jejichž celková hodnota je nižší než 3 
miliony EUR. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 87
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 1 – bod 3

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

3. Členské státy by měly mít možnost 
osvobodit od povinnosti poskytovat 
základní bankovní účet:

3. Členské státy by měly – pokud to 
nepřiměřeně nenaruší hospodářskou 
soutěž nebo právo spotřebitelů na přístup 
– mít možnost osvobodit od povinnosti 
poskytovat základní platební účet:

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Jürgen Klute

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 1 – bod 3

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

3. Členské státy by měly mít možnost 
osvobodit od povinnosti poskytovat 
základní bankovní účet: 

3. Členské státy by měly mít možnost 
osvobodit poskytovatele platebních služeb
od povinnosti poskytovat základní 
bankovní účet, pokud splní alespoň jednu 
z následujících podmínek:

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Burkhard Balz

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 1 – bod 3 – písm. a
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Návrh doporučení Pozměňovací návrh

a. poskytovatele platebních služeb působící 
na základě družstevního obchodního 
modelu, na neziskovém základě nebo ty, 
kteří vyžadují členství na základě 
stanovených kritérií, např. profese;

a. poskytovatele platebních služeb působící 
na neziskovém základě nebo v obecném 
drobném bankovnictví nebo ty, kteří 
vyžadují členství na základě stanovených 
kritérií, např. profese;

Or. de

Pozměňovací návrh 90
Peter Simon

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 1 – bod 3 – písm. a

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

a. poskytovatele platebních služeb působící 
na základě družstevního obchodního 
modelu, na neziskovém základě nebo ty, 
kteří vyžadují členství na základě 
stanovených kritérií, např. profese;

a. poskytovatele platebních služeb působící 
na neziskovém základě nebo ty, kteří 
vyžadují členství na základě stanovených 
kritérií, např. profese;

Or. de

Pozměňovací návrh 91
Jürgen Klute

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 1 – bod 3 – písm. a

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

a. poskytovatele platebních služeb působící 
na základě družstevního obchodního 
modelu, na neziskovém základě nebo ty, 
kteří vyžadují členství na základě 
stanovených kritérií, např. profese;

a. poskytovatele platebních služeb působící 
na neziskovém základě nebo ty, kteří 
vyžadují členství na základě stanovených 
kritérií, např. profese; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Peter Simon

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 1 – bod 3 – písm. b

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

b. poskytovatele platebních služeb, kteří 
v předchozím roce provedli transakce, 
jejichž celková hodnota je nižší než 3 
miliony EUR. 

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 93
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 1 – bod 3 – písm. b

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

b. poskytovatele platebních služeb, kteří 
v předchozím roce provedli transakce, 
jejichž celková hodnota je nižší než 3 
miliony EUR. 

b. poskytovatele platebních služeb, kteří 
v předchozím roce provedli transakce, 
jejichž celková hodnota je nižší než 
stanovená výše. Hranice, jež se uplatní 
v tomto ohledu, by měla být stanovena 
individuálně pro každý členský stát, a to 
po konzultaci s relevantními 
zúčastněnými stranami, a měla by být 
pravidelně aktualizována. Členské státy by 
měly informovat Komisi o svých 
stanovených hranicích a o době jejich 
platnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 1 – bod 4
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Návrh doporučení Pozměňovací návrh

4. Všichni poskytovatelé platebních 
služeb, kteří jsou osvobozeni od povinnosti 
poskytovat základní bankovní účet podle 
bodu 3 písm. a) by měli přispívat do 
vyrovnávacího fondu, a to s výjimkou 
poskytovatele, který vykonává činnost na 
neziskovém základě. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 1 – bod 4

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

4. Všichni poskytovatelé platebních 
služeb, kteří jsou osvobozeni od povinnosti 
poskytovat základní bankovní účet podle 
bodu 3 písm. a) by měli přispívat do 
vyrovnávacího fondu, a to s výjimkou 
poskytovatele, který vykonává činnost na 
neziskovém základě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 1 – bod 4

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

4. Všichni poskytovatelé platebních 
služeb, kteří jsou osvobozeni od povinnosti 
poskytovat základní bankovní účet podle 
bodu 3 písm. a) by měli přispívat do 
vyrovnávacího fondu, a to s výjimkou 

vypouští se
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poskytovatele, který vykonává činnost na 
neziskovém základě.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Burkhard Balz

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 1 – bod 4

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

4. Všichni poskytovatelé platebních 
služeb, kteří jsou osvobozeni od povinnosti 
poskytovat základní bankovní účet podle 
bodu 3 písm. a) by měli přispívat do 
vyrovnávacího fondu, a to s výjimkou 
poskytovatele, který vykonává činnost na 
neziskovém základě.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 98
Gay Mitchell

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 1 – bod 4

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

4. Všichni poskytovatelé platebních 
služeb, kteří jsou osvobozeni od povinnosti 
poskytovat základní bankovní účet podle 
bodu 3 písm. a) by měli přispívat do 
vyrovnávacího fondu, a to s výjimkou 
poskytovatele, který vykonává činnost na 
neziskovém základě.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 1 – bod 4

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

4. Všichni poskytovatelé platebních služeb, 
kteří jsou osvobozeni od povinnosti 
poskytovat základní bankovní účet podle 
bodu 3 písm. a) by měli přispívat do 
vyrovnávacího fondu, a to s výjimkou 
poskytovatele, který vykonává činnost na 
neziskovém základě.

4. Členské státy by měly mít možnost 
stanovit povinnost, aby poskytovatelé 
platebních služeb, kteří jsou osvobozeni od 
povinnosti poskytovat základní bankovní 
účet podle bodu 3 písm. a) přispívali do 
vyrovnávacího fondu, a to s výjimkou 
poskytovatele, který vykonává činnost na 
neziskovém základě.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Burkhard Balz

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 2 – bod 5

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

5. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
každý spotřebitel, tj. každá fyzická osoba, 
která jedná za jiným účelem, než jsou její 
obchodní, podnikatelské, živnostenské 
nebo profesní zájmy, a která má legální 
pobyt v Unii, měl právo si otevřít 
a používat základní bankovní účet 
u poskytovatele platebních služeb 
působícího v některém členském státě, a to 
za předpokladu, že spotřebitel ještě nemá 
na území tohoto členského státu základní 
bankovní účet splňující požadavky 
právních předpisů Unie uvedené v těchto 
doporučeních.

5. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
každý spotřebitel, tj. každá fyzická osoba, 
která jedná za jiným účelem, než jsou její 
obchodní, podnikatelské, živnostenské 
nebo profesní zájmy, a která má legální 
pobyt v Unii, měl právo si ve státě svého 
obvyklého bydliště otevřít a používat 
základní bankovní účet u poskytovatele 
platebních služeb působícího v tomto
členském státě, a to za předpokladu, že 
spotřebitel ještě nemá účet pro platební 
transakce nebo základní bankovní účet 
splňující požadavky právních předpisů 
Unie uvedené v těchto doporučeních a že 
lze prokázat, že jeho žádost o otevření 
účtu pro platební transakce byla 
zamítnuta.

Spotřebitel musí mít vazbu – v podobě 
domova, pracovního místa nebo studia –
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na dotčený členský stát a na oblast 
podnikání poskytovatele platebních 
služeb, v níž si má v úmyslu otevřít 
základní bankovní účet.

Or. de

Pozměňovací návrh 101
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 2 – bod 5

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

5. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
každý spotřebitel, tj. každá fyzická osoba, 
která jedná za jiným účelem, než jsou její 
obchodní, podnikatelské, živnostenské 
nebo profesní zájmy, a která má legální 
pobyt v Unii, měl právo si otevřít 
a používat základní bankovní účet 
u poskytovatele platebních služeb 
působícího v některém členském státě, a to 
za předpokladu, že spotřebitel ještě nemá 
na území tohoto členského státu základní 
bankovní účet splňující požadavky 
právních předpisů Unie uvedené v těchto 
doporučeních.

5. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
každý spotřebitel, tj. každá fyzická osoba, 
která jedná za jiným účelem, než jsou její 
obchodní, podnikatelské, živnostenské 
nebo profesní zájmy související s členským 
státem, měl právo si otevřít a používat 
základní bankovní účet v tomto členském 
státě, a to za předpokladu, že spotřebitel: 1) 
již není majitelem bankovního účtu 
v tomto členském státě podle bodu 17 
přílohy tohoto usnesení a 2) předloží 
čestné prohlášení nebo prosté prohlášení 
nejméně jedné finanční instituce 
dotyčného členského státu, v němž bude 
uvedeno, že jim bylo odmítnuto otevření 
bankovního účtu podle bodu 17 přílohy 
tohoto usnesení.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Peter Simon

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 2 – bod 5

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

5. Právní předpisy by měly zajistit, aby 5. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
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každý spotřebitel, tj. každá fyzická osoba, 
která jedná za jiným účelem, než jsou její 
obchodní, podnikatelské, živnostenské 
nebo profesní zájmy, a která má legální 
pobyt v Unii, měl právo si otevřít 
a používat základní bankovní účet 
u poskytovatele platebních služeb 
působícího v některém členském státě, a to 
za předpokladu, že spotřebitel ještě nemá 
na území tohoto členského státu základní 
bankovní účet splňující požadavky 
právních předpisů Unie uvedené v těchto 
doporučeních.

každý spotřebitel, tj. každá fyzická osoba, 
která jedná za jiným účelem, než jsou její 
obchodní, podnikatelské, živnostenské 
nebo profesní zájmy, a která má legální 
pobyt v Unii, měl právo si otevřít 
a používat základní bankovní účet 
u poskytovatele platebních služeb 
působícího v některém členském státě, a to 
za předpokladu, že spotřebitel ještě nemá 
na území tohoto členského státu základní 
bankovní účet splňující požadavky 
právních předpisů Unie uvedené v těchto 
doporučeních. Existence dalších 
základních bankovních účtů v jiných 
členských státech a mimo Unii by neměla 
bránit v otevření základního bankovního 
účtu.

Or. de

Pozměňovací návrh 103
Jürgen Klute

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 2 – bod 5

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

5. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
každý spotřebitel, tj. každá fyzická osoba, 
která jedná za jiným účelem, než jsou její 
obchodní, podnikatelské, živnostenské 
nebo profesní zájmy, a která má legální 
pobyt v Unii, měl právo si otevřít 
a používat základní bankovní účet 
u poskytovatele platebních služeb 
působícího v některém členském státě, a to 
za předpokladu, že spotřebitel ještě nemá 
na území tohoto členského státu základní 
bankovní účet splňující požadavky 
právních předpisů Unie uvedené v těchto 
doporučeních.

5. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
každý spotřebitel, tj. každá fyzická osoba, 
která jedná za jiným účelem, než jsou její 
obchodní, podnikatelské, živnostenské 
nebo profesní zájmy, a která má legální 
pobyt v Unii, měl právo si otevřít 
a používat základní bankovní účet 
u poskytovatele platebních služeb 
působícího v některém členském státě, a to 
za předpokladu, že spotřebitel ještě nemá 
na území tohoto členského státu základní 
bankovní účet plně splňující požadavky 
právních předpisů Unie uvedené v těchto 
doporučeních. Právo na otevření 
základního bankovního účtu by nemělo 
být omezeno, pokud je již spotřebitel 
majitelem jiných bankovních účtů, včetně 
základních bankovních účtů, v jiném 
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členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Gay Mitchell

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 2 – bod 5

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

5. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
každý spotřebitel, tj. každá fyzická osoba, 
která jedná za jiným účelem, než jsou její 
obchodní, podnikatelské, živnostenské 
nebo profesní zájmy, a která má legální 
pobyt v Unii, měl právo si otevřít 
a používat základní bankovní účet 
u poskytovatele platebních služeb 
působícího v některém členském státě, a to 
za předpokladu, že spotřebitel ještě nemá 
na území tohoto členského státu základní 
bankovní účet splňující požadavky 
právních předpisů Unie uvedené v těchto 
doporučeních.

5. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
každý spotřebitel, tj. každá fyzická osoba, 
která jedná za jiným účelem, než jsou její 
obchodní, podnikatelské, živnostenské 
nebo profesní zájmy, a která má legální 
pobyt v Unii, měl právo si v zemi, kde má 
obvyklé bydliště, otevřít a používat 
základní bankovní účet u poskytovatele 
platebních služeb působícího v některém 
členském státě, a to za předpokladu, že 
spotřebitel ještě nemá na území tohoto 
členského státu běžný účet nebo základní 
bankovní účet splňující požadavky 
právních předpisů Unie uvedené v těchto 
doporučeních. Při otevření základního 
bankovního účtu je nezbytné prokázání 
totožnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 2 – bod 5

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

5. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
každý spotřebitel, tj. každá fyzická osoba, 
která jedná za jiným účelem, než jsou její 
obchodní, podnikatelské, živnostenské 

5. Jakékoli právní předpisy EU by měly 
zajistit, aby každý občan EU (dále jen 
„klient“), který jedná za jiným účelem, než 
jsou její obchodní, podnikatelské, 
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nebo profesní zájmy, a která má legální 
pobyt v Unii, měl právo si otevřít 
a používat základní bankovní účet 
u poskytovatele platebních služeb 
působícího v některém členském státě, a to 
za předpokladu, že spotřebitel ještě nemá 
na území tohoto členského státu základní 
bankovní účet splňující požadavky 
právních předpisů Unie uvedené v těchto 
doporučeních.

živnostenské nebo profesní zájmy, a který
má legální pobyt v Unii, měl právo si 
otevřít a používat základní bankovní účet 
u poskytovatele platebních služeb 
působícího v některém členském státě, a to 
za předpokladu, že spotřebitel ještě nemá 
na území tohoto členského státu základní 
bankovní účet splňující požadavky 
právních předpisů Unie uvedené v těchto 
doporučeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Olle Schmidt

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 2 – bod 5

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

5. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
každý spotřebitel, tj. každá fyzická osoba, 
která jedná za jiným účelem, než jsou její 
obchodní, podnikatelské, živnostenské 
nebo profesní zájmy, a která má legální 
pobyt v Unii, měl právo si otevřít 
a používat základní bankovní účet 
u poskytovatele platebních služeb 
působícího v některém členském státě, a to 
za předpokladu, že spotřebitel ještě nemá 
na území tohoto členského státu základní 
bankovní účet splňující požadavky 
právních předpisů Unie uvedené v těchto 
doporučeních.

5. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
každý spotřebitel, tj. každá fyzická osoba, 
která jedná za jiným účelem, než jsou její 
obchodní, podnikatelské, živnostenské 
nebo profesní zájmy, a která má legální 
pobyt v Unii, měl právo si otevřít 
a používat základní bankovní účet 
u poskytovatele platebních služeb 
působícího v některém členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 2 – bod 6
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Návrh doporučení Pozměňovací návrh

6. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
spotřebitelé nemuseli zbytečně 
komplikovaně prokazovat, že ještě nemají 
základní bankovní účet, a stanovit, aby 
spotřebitel při podávání žádosti učinil za 
tímto účelem prohlášení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 2 – bod 6

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

6. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
spotřebitelé nemuseli zbytečně 
komplikovaně prokazovat, že ještě nemají 
základní bankovní účet, a stanovit, aby 
spotřebitel při podávání žádosti učinil za 
tímto účelem prohlášení. 

6. Každý členský stát by měl vytvořit 
vnitrostátní rejstřík pro zvláštní informace 
spojené se základními bankovními účty. 
Tento rejstřík by měl být používán ke 
shrnutí statistických údajů a pro kontrolu, 
zda spotřebitel, který žádá o základní 
platební účet, již takový účet nemá 
u jiného poskytovatele platebních služeb 
v témže členském státě. Tyto údaje by 
měly být co nejstručnější a rejstřík by měl 
plně respektovat integritu dotčených 
spotřebitelů. Otevření základního 
platebního účtu by mělo být v rejstříku 
zaznamenáno a tento záznam by měl být 
vymazán po jeho uzavření. Každé 
odmítnutí otevřít základní platební účet by 
mělo být anonymně zaznamenáno, a to 
společně s důvodem. Tyto záznamy 
o odmítnutí by měly být z rejstříku 
vymazány nejpozději po jednom roce. 
Poskytovatelé platebních služeb by se měli 
obracet na vnitrostátní orgán odpovědný 
za tento rejstřík, aby si ověřili, zda 
spotřebitel, který žádá o základní platební 
účet, již v témže členském státě takový 
účet nevlastní.
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Pozměňovací návrh 109
Jürgen Klute

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 2 – bod 6

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

6. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
spotřebitelé nemuseli zbytečně 
komplikovaně prokazovat, že ještě nemají 
základní bankovní účet, a stanovit, aby 
spotřebitel při podávání žádosti učinil za 
tímto účelem prohlášení.

6. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
spotřebitelé nemuseli zbytečně 
komplikovaně prokazovat, že v témže 
členském státě ještě nemají základní 
bankovní účet, který zcela splňuje 
požadavky právních předpisů, a stanovit, 
aby spotřebitel při podávání žádosti učinil 
za tímto účelem prohlášení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Peter Simon

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 2 – bod 6

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

6. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
spotřebitelé nemuseli zbytečně 
komplikovaně prokazovat, že ještě nemají 
základní bankovní účet, a stanovit, aby 
spotřebitel při podávání žádosti učinil za 
tímto účelem prohlášení. 

6. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
spotřebitelé nemuseli zbytečně 
komplikovaně prokazovat, že na území 
dotčeného členského státu ještě nemají 
základní bankovní účet, a stanovit, aby 
spotřebitel při podávání žádosti učinil za 
tímto účelem prohlášení.

Or. de

Pozměňovací návrh 111
Philippe De Backer
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Návrh doporučení
Příloha – doporučení 2 – bod 6

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

6. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
spotřebitelé nemuseli zbytečně 
komplikovaně prokazovat, že ještě nemají 
základní bankovní účet, a stanovit, aby 
spotřebitel při podávání žádosti učinil za 
tímto účelem prohlášení. 

6. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
spotřebitelé nemuseli zbytečně 
komplikovaně prokazovat, že v dotčeném 
členském státě ještě nemají základní 
bankovní účet, a stanovit, aby spotřebitel 
při podávání žádosti učinil za tímto účelem 
prohlášení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Olle Schmidt

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 2 – bod 6

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

6. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
spotřebitelé nemuseli zbytečně 
komplikovaně prokazovat, že ještě nemají 
základní bankovní účet, a stanovit, aby 
spotřebitel při podávání žádosti učinil za 
tímto účelem prohlášení. 

6. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
spotřebitelé nemuseli zbytečně 
komplikovaně prokazovat, že v dotčeném 
členském státě ještě nemají základní 
bankovní účet, a stanovit, aby spotřebitel 
při podávání žádosti učinil za tímto účelem 
prohlášení.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 2 – bod 7

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

7. Právo na přístup k základnímu 
bankovnímu účtu by mělo platit bez 
ohledu na státní příslušnost spotřebitele 

7. Přístup k základnímu bankovnímu účtu 
by neměl být za žádných okolností 
podmíněn přijetím nabídky dalších 
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nebo místo jeho bydliště v Unii. Kritéria, 
jako jsou výše nebo pravidelnost příjmů, 
zaměstnání, úvěrová historie, výše 
zadluženosti, individuální situace týkající 
se úpadku nebo budoucích operací na 
účtu, by neměla být při otevírání 
základního bankovního účtu brána 
v úvahu. Přístup k základnímu 
bankovnímu účtu by neměl být za žádných 
okolností podmíněn přijetím nabídky 
dalších produktů nebo služeb, například 
pojištění.

produktů nebo služeb, například pojištění.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 2 – bod 7

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

7. Právo na přístup k základnímu 
bankovnímu účtu by mělo platit bez ohledu 
na státní příslušnost spotřebitele nebo 
místo jeho bydliště v Unii. Kritéria, jako 
jsou výše nebo pravidelnost příjmů, 
zaměstnání, úvěrová historie, výše 
zadluženosti, individuální situace týkající 
se úpadku nebo budoucích operací na účtu, 
by neměla být při otevírání základního 
bankovního účtu brána v úvahu. Přístup 
k základnímu bankovnímu účtu by neměl 
být za žádných okolností podmíněn 
přijetím nabídky dalších produktů nebo 
služeb, například pojištění.

7. Právo na přístup k základnímu 
bankovnímu účtu v členském státě by mělo 
platit pro spotřebitele, kteří mají pouto 
s dotyčným členským státem. 
Nevyčerpávajcí výčet případů pouta 
s dotyčným členským státem: státní 
příslušnost, místo bydliště, záležitosti 
spojené s pracovním místem, zápis do 
instituce poskytující vzdělávání nebo 
odbornou přípravu, záležitosti spojené 
s rodinou, jakýkoli jiný faktor, jenž by 
mohl utvářet pouto s dotyčným členským 
státem. Kritéria, jako jsou výše nebo 
pravidelnost příjmů, zaměstnání, úvěrová 
historie, výše zadluženosti, individuální 
situace týkající se úpadku nebo budoucích 
operací na účtu, by neměla být při otevírání 
základního bankovního účtu brána 
v úvahu. Přístup k základnímu bankovnímu 
účtu by neměl být za žádných okolností 
podmíněn přijetím nabídky dalších 
produktů nebo služeb, například pojištění.
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Or. en

Pozměňovací návrh 115
Burkhard Balz

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 2 – bod 7

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

7. Právo na přístup k základnímu 
bankovnímu účtu by mělo platit bez ohledu 
na státní příslušnost spotřebitele nebo
místo jeho bydliště v Unii. Kritéria, jako 
jsou výše nebo pravidelnost příjmů, 
zaměstnání, úvěrová historie, výše 
zadluženosti, individuální situace týkající 
se úpadku nebo budoucích operací na 
účtu, by neměla být při otevírání 
základního bankovního účtu brána 
v úvahu. Přístup k základnímu bankovnímu 
účtu by neměl být za žádných okolností 
podmíněn přijetím nabídky dalších 
produktů nebo služeb, například pojištění.

7. Právo na přístup k základnímu 
bankovnímu účtu by mělo platit bez ohledu 
na místo bydliště občana EU v Unii. 
Kritéria, jako jsou výše nebo pravidelnost 
příjmů, zaměstnání, úvěrová historie, výše 
zadluženosti nebo individuální situace 
týkající se úpadku, by neměla být při 
otevírání základního bankovního účtu 
brána v úvahu. Okolnosti však nesmí být 
takové, aby bylo nepřiměřené očekávat, že 
úvěrová instituce účet otevře a bude ho 
spravovat. Pokud tudíž občan EU uvede 
nepravdivé údaje, pokud jde o smluvní 
vztah, nezaplatí poplatky nebo jedná 
zvlášť obtěžujícím způsobem se 
zaměstnanci či klienty banky nebo je 
ohrožuje, mělo by to být vnímáno jako
důvody pro odmítnutí otevřít bankovní 
účet nebo pro jeho uzavření. Přístup 
k základnímu bankovnímu účtu by neměl 
být za žádných okolností podmíněn 
přijetím nabídky dalších produktů nebo 
služeb, například pojištění.

Or. de

Pozměňovací návrh 116
Emilie Turunen

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 2 – bod 7
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Návrh doporučení Pozměňovací návrh

7. Právo na přístup k základnímu 
bankovnímu účtu by mělo platit bez ohledu 
na státní příslušnost spotřebitele nebo 
místo jeho bydliště v Unii. Kritéria, jako 
jsou výše nebo pravidelnost příjmů, 
zaměstnání, úvěrová historie, výše 
zadluženosti, individuální situace týkající 
se úpadku nebo budoucích operací na účtu, 
by neměla být při otevírání základního 
bankovního účtu brána v úvahu. Přístup 
k základnímu bankovnímu účtu by neměl 
být za žádných okolností podmíněn 
přijetím nabídky dalších produktů nebo 
služeb, například pojištění.

7. Právo na přístup k základnímu 
bankovnímu účtu by mělo platit bez ohledu 
na státní příslušnost spotřebitele nebo 
místo jeho bydliště v Unii. Kritéria, jako 
jsou výše nebo pravidelnost příjmů, 
zaměstnání, úvěrová historie, výše 
zadluženosti, individuální situace týkající 
se úpadku nebo budoucích operací na účtu, 
by neměla být při otevírání základního 
bankovního účtu brána v úvahu. Přístup 
k základnímu bankovnímu účtu by neměl 
být za žádných okolností podmíněn 
přijetím nabídky dalších produktů nebo 
služeb, například pojištění nebo dalšího 
bankovního účtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Peter Simon

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 2 – bod 7

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

7. Právo na přístup k základnímu 
bankovnímu účtu by mělo platit bez ohledu 
na státní příslušnost spotřebitele nebo 
místo jeho bydliště v Unii. Kritéria, jako 
jsou výše nebo pravidelnost příjmů, 
zaměstnání, úvěrová historie, výše 
zadluženosti, individuální situace týkající 
se úpadku nebo budoucích operací na účtu, 
by neměla být při otevírání základního 
bankovního účtu brána v úvahu. Přístup 
k základnímu bankovnímu účtu by neměl 
být za žádných okolností podmíněn 
přijetím nabídky dalších produktů nebo 
služeb, například pojištění.

7. Právo na přístup k základnímu 
bankovnímu účtu by mělo platit bez ohledu 
na státní příslušnost spotřebitele nebo 
místo jeho bydliště v Unii. Kritéria, jako 
jsou výše nebo pravidelnost příjmů, 
zaměstnání, úvěrová historie, výše 
zadluženosti, individuální situace týkající 
se úpadku nebo budoucích operací na účtu
nebo informace úvěrových kanceláří 
týkající se finanční situace jednotlivce, by 
neměla být při otevírání základního 
bankovního účtu brána v úvahu. Přístup 
k základnímu bankovnímu účtu by neměl 
být za žádných okolností podmíněn 
přijetím nabídky dalších produktů nebo 
služeb, například pojištění. 
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Or. de

Pozměňovací návrh 118
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 2 – bod 7

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

7. Právo na přístup k základnímu 
bankovnímu účtu by mělo platit bez ohledu 
na státní příslušnost spotřebitele nebo 
místo jeho bydliště v Unii. Kritéria, jako 
jsou výše nebo pravidelnost příjmů, 
zaměstnání, úvěrová historie, výše 
zadluženosti, individuální situace týkající 
se úpadku nebo budoucích operací na 
účtu, by neměla být při otevírání 
základního bankovního účtu brána 
v úvahu. Přístup k základnímu bankovnímu 
účtu by neměl být za žádných okolností 
podmíněn přijetím nabídky dalších 
produktů nebo služeb, například pojištění.

7. Právo na přístup k základnímu 
bankovnímu účtu by mělo platit bez ohledu 
na státní příslušnost spotřebitele nebo 
místo jeho bydliště v Unii. Kritéria, jako 
jsou výše nebo pravidelnost příjmů, 
zaměstnání, úvěrová historie, výše 
zadluženosti, individuální situace týkající 
se úpadku nebo očekávaného obratu na 
účtu, by neměla být při otevírání 
základního bankovního účtu brána 
v úvahu. Přístup k základnímu bankovnímu 
účtu by neměl být za žádných okolností 
podmíněn přijetím nabídky dalších 
produktů nebo služeb, například pojištění.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 2 – bod 8

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

8. Uvedené právní předpisy by se měly 
uplatňovat, aniž by tím byla dotčena 
pravidla Unie, a to zejména pokud jde 
o povinnost poskytovatelů ukončit ve 
výjimečných případech smlouvu 
o základním bankovním účtu na základě 
příslušných právních předpisů Unie nebo 
členského státu, např. právních předpisů 
týkajících se praní špinavých peněz. Účet 

8. Jakékoli právní předpisy EU by se měly 
uplatňovat, aniž by tím byla dotčena 
pravidla Unie, a to zejména pokud jde 
o povinnost poskytovatelů ukončit ve 
výjimečných případech smlouvu 
o základním bankovním účtu na základě 
příslušných právních předpisů Unie nebo 
členského státu, např. právních předpisů 
týkajících se praní špinavých peněz. Účet 
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může být také uzavřen v případě podvodu, 
zneužití důvěry nebo falšování dokumentů. 

může být také uzavřen v případě podvodu, 
zneužití důvěry nebo falšování dokumentů.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 2 – bod 8

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

8. Uvedené právní předpisy by se měly 
uplatňovat, aniž by tím byla dotčena 
pravidla Unie, a to zejména pokud jde 
o povinnost poskytovatelů ukončit ve 
výjimečných případech smlouvu 
o základním bankovním účtu na základě 
příslušných právních předpisů Unie nebo 
členského státu, např. právních předpisů 
týkajících se praní špinavých peněz.

8. Základní bankovní účet lze zamítnout 
nebo zrušit pouze ve výjimečných 
případech, jako je: 

1) neslučitelnost s právními předpisy proti 
praní špinavých peněz,

Účet může být také uzavřen v případě 
podvodu, zneužití důvěry nebo falšování 
dokumentů.

2) podvod, zneužití důvěry nebo falšování 
dokumentů,

3) přetrvávající neplacení poplatků 
spojených se základním bankovním 
účtem.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 2 – bod 8

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

8. Uvedené právní předpisy by se měly 
uplatňovat, aniž by tím byla dotčena 

8. Uvedené právní předpisy by se měly 
uplatňovat, aniž by tím byla dotčena 
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pravidla Unie, a to zejména pokud jde 
o povinnost poskytovatelů ukončit ve 
výjimečných případech smlouvu 
o základním bankovním účtu na základě 
příslušných právních předpisů Unie nebo 
členského státu, např. právních předpisů 
týkajících se praní špinavých peněz. Účet 
může být také uzavřen v případě podvodu, 
zneužití důvěry nebo falšování dokumentů.

pravidla Unie, a to zejména pokud jde 
o povinnost poskytovatelů odmítnout 
přístup nebo ukončit ve výjimečných 
případech smlouvu o základním platebním
účtu na základě příslušných právních 
předpisů Unie nebo členského státu, např. 
právních předpisů týkajících se praní 
špinavých peněz a financování terorismu. 
Účet může být také odmítnut nebo uzavřen 
v případě podvodu, zneužití důvěry nebo 
falšování dokumentů.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 2 – bod 9

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

9. Členské státy by měly mít povinnost
zajistit, aby postupy prověřování klientů 
nevedly k diskriminačním praktikám, 
například vůči skupinám na okraji 
společnosti, migrantům, etnickým nebo 
náboženským menšinám nebo lidem bez 
trvalého bydliště. Proto by měla být 
zvláštní pozornost věnována prostředkům, 
s nimiž mohou osoby bez trvalého bydliště 
splnit požadavky na prověřování, 
a v úvahu by přitom měly být vzaty 
vnitrostátní osvědčené postupy, aby bylo 
možné pro ně účelně zajistit přístup 
k základní řadě nezbytných platebních 
služeb.

9. Členské státy by měly zajistit, aby 
postupy prověřování klientů plně 
respektovaly platné antidiskriminační 
právní předpisy členských států a EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
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 Příloha – doporučení 2 – bod 9

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

9. Členské státy by měly mít povinnost 
zajistit, aby postupy prověřování klientů 
nevedly k diskriminačním praktikám, 
například vůči skupinám na okraji 
společnosti, migrantům, etnickým nebo
náboženským menšinám nebo lidem bez 
trvalého bydliště. Proto by měla být
zvláštní pozornost věnována prostředkům, 
s nimiž mohou osoby bez trvalého bydliště 
splnit požadavky na prověřování, 
a v úvahu by přitom měly být vzaty 
vnitrostátní osvědčené postupy, aby bylo 
možné pro ně účelně zajistit přístup 
k základní řadě nezbytných platebních 
služeb.

9. Členské státy by měly mít povinnost 
zajistit, aby postupy prověřování klientů 
nevedly k diskriminačním praktikám, 
například vůči menšinám a skupinám na 
okraji společnosti nebo ke zbytečně 
nepružnému nakládání s klienty bez 
trvalého bydliště nebo bez standardního 
dokladu totožnosti. Zvláštní pozornost by 
měla být věnována používání cílených 
opatření a postupů, jimiž mohou klienti 
bez trvalého bydliště nebo bez 
standardního dokladu totožnosti splnit 
požadavky na prověřování. V úvahu by 
přitom v tomto ohledu měly být vzaty 
vnitrostátní osvědčené postupy. Členské 
státy by v případě potřeby měly vytvořit 
zvláštní systémy na podporu těchto 
klientů, na jejichž základě by příslušné 
orgány a sociální služby ve spolupráci 
s poskytovateli platebních služeb vytvořily 
spolehlivé a bezpečné nestandardní 
nástroje pro pragmatické řešení problémů 
spojených s bydlištěm a totožností.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 2 – bod 9

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

9. Členské státy by měly mít povinnost 
zajistit, aby postupy prověřování klientů 
nevedly k diskriminačním praktikám, 
například vůči skupinám na okraji 
společnosti, migrantům, etnickým nebo 
náboženským menšinám nebo lidem bez 
trvalého bydliště. Proto by měla být 
zvláštní pozornost věnována prostředkům, 

9. Členské státy by měly mít povinnost 
zajistit, aby postupy prověřování klientů 
nevedly k diskriminačním praktikám. V 
úvahu by přitom měly být vzaty
vnitrostátní osvědčené postupy, aby bylo 
možné pro ně účelně zajistit přístup 
k základní řadě nezbytných platebních 
služeb.
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s nimiž mohou osoby bez trvalého bydliště 
splnit požadavky na prověřování, 
a v úvahu by přitom měly být vzaty
vnitrostátní osvědčené postupy, aby bylo 
možné pro ně účelně zajistit přístup 
k základní řadě nezbytných platebních 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 2 – bod 10

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

10. Pro usnadnění by měly být základní 
bankovní účty klasifikovány jako 
produkty s nízkým rizikem v souladu s čl. 
3 odst. 3 směrnice Komise 2006/70/ES, 
kterou se provádí směrnice 2005/60; 
poskytovatelé by měli mít povinnost 
používat zjednodušené požadavky na 
prověřování klienta a Komise by měla 
usilovat o další harmonizaci 
vnitrostátních výkladů předpisů proti 
praní špinavých peněz s cílem zajistit, aby 
již nemohly být použity pro zamezení 
přístupu k základnímu bankovnímu účtu. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 2 – bod 10

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

10. Pro usnadnění by měly být základní 
bankovní účty klasifikovány jako 

vypouští se
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produkty s nízkým rizikem v souladu s čl. 
3 odst. 3 směrnice Komise 2006/70/ES, 
kterou se provádí směrnice 2005/60; 
poskytovatelé by měli mít povinnost 
používat zjednodušené požadavky na 
prověřování klienta a Komise by měla 
usilovat o další harmonizaci 
vnitrostátních výkladů předpisů proti 
praní špinavých peněz s cílem zajistit, aby 
již nemohly být použity pro zamezení 
přístupu k základnímu bankovnímu účtu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 2 – bod 10

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

10. Pro usnadnění by měly být základní 
bankovní účty klasifikovány jako 
produkty s nízkým rizikem v souladu s čl. 
3 odst. 3 směrnice Komise 2006/70/ES, 
kterou se provádí směrnice 2005/60; 
poskytovatelé by měli mít povinnost 
používat zjednodušené požadavky na 
prověřování klienta a Komise by měla 
usilovat o další harmonizaci vnitrostátních 
výkladů předpisů proti praní špinavých 
peněz s cílem zajistit, aby již nemohly být 
použity pro zamezení přístupu 
k základnímu bankovnímu účtu.

10. Pro usnadnění a vzhledem k pravidlům 
týkajícím se praní špinavých peněz by 
měla být řešena otázka, jak nastolit 
správnou rovnováhu mezi přístupem 
k základnímu bankovnímu účtu 
a požadavky na prověřování klientů. 
V tomto ohledu by měla být vyjasněna 
souvislost se směrnicí Komise 2006/70/ES, 
kterou se stanoví prováděcí opatření ke 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2005/60/ES, pokud se jedná o definici
politicky exponovaných osob a technická 
kritéria pro zjednodušené postupy 
hloubkové kontroly klienta a pro výjimku 
na základě finanční činnosti vykonávané 
příležitostně nebo ve velmi omezené míře.
Komise by měla usilovat o další 
harmonizaci vnitrostátních výkladů 
předpisů proti praní špinavých peněz.

Or. en
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Pozměňovací návrh 128
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 2 – bod 10

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

10. Pro usnadnění by měly být základní 
bankovní účty klasifikovány jako produkty 
s nízkým rizikem v souladu s čl. 3 odst. 3
směrnice Komise 2006/70/ES, kterou se 
provádí směrnice 2005/60; poskytovatelé 
by měli mít povinnost používat 
zjednodušené požadavky na prověřování 
klienta a Komise by měla usilovat o další 
harmonizaci vnitrostátních výkladů 
předpisů proti praní špinavých peněz 
s cílem zajistit, aby již nemohly být použity 
pro zamezení přístupu k základnímu 
bankovnímu účtu. 

10. Pro usnadnění by měly mít členské 
státy možnost klasifikovat základní 
platební účty jako produkty s nízkým 
rizikem v souladu s čl. 3 odst. 3 směrnice 
Komise 2006/70/ES, kterou se provádí 
směrnice 2005/60; poskytovatelé by potom 
mohli mít povinnost používat 
zjednodušené požadavky na prověřování 
klienta Komise by měla usilovat o další 
vyjasnění výkladů předpisů proti praní 
špinavých peněz a pravidel proti 
financování terorismu s cílem zajistit, aby 
byly v souvislosti se základními 
bankovními službami uplatňovány 
vyváženým a přiměřeným způsobem. 
Nikomu by neměl být odmítnut přístup 
k základnímu platebnímu účtu z těchto 
důvodů, aniž jsou pro to dány podložené 
a objektivní důvody. Tato pravidla by 
neměla být nikdy použita jako 
neodůvodněná záminka pro odmítnutí 
málo významných klientů.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 2 – bod 11

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

11. Právní předpisy by měly přinutit 
poskytovatele platebních služeb 
k transparentnímu jednání, pokud jde 
o rozhodnutí týkající se zamítnutí nebo 
uzavření základního bankovního účtu. S 

11. Právní předpisy by měly přinutit 
poskytovatele platebních služeb 
k transparentnímu jednání, pokud jde 
o rozhodnutí týkající se zamítnutí nebo 
uzavření základního platebního účtu, a to 



PE486.164v01-00 66/121 AM\897689CS.doc

CS

cílem umožnit spotřebiteli, aby mohl 
zpochybnit rozhodnutí poskytovatele 
platebních služeb, by měl poskytovatel 
platebních služeb písemně informovat 
spotřebitele o důvodu zamítnutí jeho 
žádosti o otevření základního bankovního
účtu nebo o rozhodnutí týkajícím se jeho 
uzavření. Poskytovatel by měl být rovněž 
povinen informovat spotřebitele 
o možnostech alternativních mechanismů 
k řešení sporů.

při současném respektování právních 
předpisů o praní špinavých peněz 
a financování terorismu, jakož 
i o předcházení a vyšetřování trestných 
činů. S cílem umožnit spotřebiteli, aby 
mohl zpochybnit rozhodnutí poskytovatele 
platebních služeb, by měl poskytovatel 
platebních služeb písemně informovat 
spotřebitele o důvodu zamítnutí jeho 
žádosti o otevření základního platebního
účtu nebo o rozhodnutí týkajícím se jeho 
uzavření. Poskytovatel by měl být rovněž 
povinen informovat spotřebitele 
o možnostech alternativních mechanismů 
k řešení sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 2 – bod 11

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

11. Právní předpisy by měly přinutit
poskytovatele platebních služeb 
k transparentnímu jednání, pokud jde 
o rozhodnutí týkající se zamítnutí nebo 
uzavření základního bankovního účtu. S 
cílem umožnit spotřebiteli, aby mohl 
zpochybnit rozhodnutí poskytovatele 
platebních služeb, by měl poskytovatel 
platebních služeb písemně informovat 
spotřebitele o důvodu zamítnutí jeho 
žádosti o otevření základního bankovního 
účtu nebo o rozhodnutí týkajícím se jeho 
uzavření. Poskytovatel by měl být rovněž 
povinen informovat spotřebitele 
o možnostech alternativních mechanismů 
k řešení sporů.

11. Jakékoli právní předpisy EU by měly 
zajistit transparentní jednání 
poskytovatelů platebních služeb, pokud jde 
o rozhodnutí týkající se zamítnutí nebo 
uzavření základního bankovního účtu. S 
cílem umožnit klientovi, aby mohl 
zpochybnit rozhodnutí poskytovatele 
platebních služeb, by měl poskytovatel 
platebních služeb písemně informovat 
spotřebitele o důvodu zamítnutí jeho 
žádosti o otevření základního bankovního 
účtu nebo o rozhodnutí týkajícím se jeho 
uzavření. Klient tudíž musí mít mailovou 
adresu, aby byla možná písemná 
korespondence s poskytovatelem 
platebních služeb. Poskytovatel by měl být 
rovněž povinen informovat spotřebitele 
o možnostech alternativních mechanismů 
k řešení sporů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 131
Jürgen Klute

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 2 – bod 11

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

11. Právní předpisy by měly přinutit 
poskytovatele platebních služeb 
k transparentnímu jednání, pokud jde 
o rozhodnutí týkající se zamítnutí nebo 
uzavření základního bankovního účtu. S 
cílem umožnit spotřebiteli, aby mohl 
zpochybnit rozhodnutí poskytovatele 
platebních služeb, by měl poskytovatel 
platebních služeb písemně informovat 
spotřebitele o důvodu zamítnutí jeho 
žádosti o otevření základního bankovního 
účtu nebo o rozhodnutí týkajícím se jeho 
uzavření. Poskytovatel by měl být rovněž 
povinen informovat spotřebitele 
o možnostech alternativních mechanismů 
k řešení sporů.

11. Právní předpisy by měly přinutit 
poskytovatele platebních služeb 
k transparentnímu jednání, pokud jde 
o rozhodnutí týkající se zamítnutí nebo 
uzavření základního bankovního účtu. S 
cílem umožnit spotřebiteli, aby mohl 
zpochybnit rozhodnutí poskytovatele 
platebních služeb, by měl poskytovatel 
platebních služeb písemně informovat 
spotřebitele o důvodu zamítnutí jeho 
žádosti o otevření základního bankovního 
účtu nebo o rozhodnutí týkajícím se jeho 
uzavření. Poskytovatel by měl být rovněž 
povinen informovat spotřebitele 
o možnostech alternativních mechanismů 
k řešení sporů. Poskytovatel nesmí 
spotřebiteli účtovat poplatek za poskytnutí 
takových informací, a to ani v případě, že 
jsou poskytovány písemně.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Jürgen Klute

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 2 – bod 12

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

12. Právní předpisy by měly vyžadovat, 
aby poskytovatel jednal rychle při 
ověřování toho, zda má spotřebitel právo 
na přístup k základnímu bankovnímu účtu, 

12. Právní předpisy by měly vyžadovat, 
aby poskytovatel jednal rychle při 
ověřování toho, zda má spotřebitel právo 
na přístup k základnímu bankovnímu účtu, 
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v jehož rámci musí poskytovatel 
spotřebitele informovat o důvodech 
jakékoli zpoždění delšího než dva týdny. 
Poskytovatel může požadovat, aby byl 
spotřebitel fyzicky přítomen při otevření 
účtu v nejbližší pobočce.

v jehož rámci musí poskytovatel 
spotřebitele písemně informovat 
o ospravedlňujících důvodech jakékoli 
zpoždění delšího než dva týdny. Důvody 
odpovědnosti poskytovatele, jako je 
například pracovní vytížení, nemohou toto 
zpoždění odůvodnit. Poskytovatel může 
požadovat, aby byl spotřebitel fyzicky 
přítomen při otevření účtu v nejbližší 
pobočce.

Or. de

Pozměňovací návrh 133
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 2 – bod 12

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

12. Právní předpisy by měly vyžadovat, 
aby poskytovatel jednal rychle při 
ověřování toho, zda má spotřebitel právo 
na přístup k základnímu bankovnímu účtu, 
v jehož rámci musí poskytovatel 
spotřebitele informovat o důvodech 
jakékoli zpoždění delšího než dva týdny. 
Poskytovatel může požadovat, aby byl 
spotřebitel fyzicky přítomen při otevření 
účtu v nejbližší pobočce.

12. Jakékoli právní předpisy EU by měly 
vyžadovat, aby poskytovatel jednal při 
ověřování toho, zda má klient právo na 
přístup k základnímu bankovnímu účtu, 
v přiměřené lhůtě.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Liem Hoang Ngoc

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 3 – bod 13

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

13. Právní předpisy by měly uživateli 
základního bankovního účtu umožnit 

13. Právní předpisy by měly uživateli 
základního bankovního účtu umožnit 
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provádět veškeré základní platební 
transakce, např. nechat si převádět plat 
nebo dávky, platit účty nebo daně 
a nakupovat zboží a služby prostřednictvím 
fyzických kanálů i kanálů ovládaných na 
dálku, s využitím obvyklých vnitrostátních 
systémů. 

bezplatně provádět veškeré základní 
platební transakce, např. nechat si převádět 
plat nebo dávky, platit účty nebo daně 
a nakupovat zboží a služby prostřednictvím 
fyzických kanálů i kanálů ovládaných na 
dálku, s využitím obvyklých vnitrostátních 
systémů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 135
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 13

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

13. Právní předpisy by měly uživateli 
základního bankovního účtu umožnit 
provádět veškeré základní platební 
transakce, např. nechat si převádět plat 
nebo dávky, platit účty nebo daně 
a nakupovat zboží a služby prostřednictvím 
fyzických kanálů i kanálů ovládaných na 
dálku, s využitím obvyklých vnitrostátních 
systémů. 

13. Jakékoli právní předpisy EU by měly 
uživateli základního bankovního účtu nebo 
klientovi umožnit provádět veškeré 
základní platební transakce, např. nechat si 
převádět plat nebo dávky, platit účty nebo 
daně a nakupovat zboží a služby 
prostřednictvím fyzických kanálů i kanálů 
ovládaných na dálku, s využitím obvyklých 
vnitrostátních systémů tam, kde je to 
vhodné.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 14

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

14. Poskytovatel platebních služeb by 
neměl u základního bankovního účtu 
nabízet, ať už výslovně či implicitně, žádné 
možnosti přečerpání účtu. Příkaz k úhradě 
předložený poskytovateli platebních služeb 

14. Poskytovatel platebních služeb by 
neměl u základního bankovního účtu 
nabízet, ať už výslovně či implicitně, žádné 
možnosti přečerpání účtu. Příkaz k úhradě 
předložený poskytovateli platebních služeb 
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spotřebitele by neměl být proveden, pokud 
by jeho provedení mělo za následek vznik 
záporného zůstatku na základním 
bankovním účtu spotřebitele. Přístup 
k úvěrům by neměl být považován za 
součást poskytovaných služeb nebo za 
právo vztahující se k základnímu 
bankovnímu účtu, a to bez ohledu na účel 
nebo formu úvěru. 

spotřebitele by neměl být proveden, pokud 
by jeho provedení mělo za následek vznik 
záporného zůstatku na základním 
bankovním účtu spotřebitele. Přístup 
k úvěrům by neměl být považován za 
součást poskytovaných služeb nebo za 
právo vztahující se k základnímu 
bankovnímu účtu, a to bez ohledu na účel 
nebo formu úvěru. Poskytovatelé 
platebních služeb mohou – není-li to 
nevhodné – klientům se základním 
platebním účtem nabízet úvěrové produkty 
jako samostatné služby, pokud přístup 
k základnímu účtu a jeho užívání nejsou 
žádným způsobem omezeny nebo 
podmíněny koupí těchto produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 14

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

14. Poskytovatel platebních služeb by 
neměl u základního bankovního účtu 
nabízet, ať už výslovně či implicitně, 
žádné možnosti přečerpání účtu. Příkaz 
k úhradě předložený poskytovateli 
platebních služeb spotřebitele by neměl být 
proveden, pokud by jeho provedení mělo 
za následek vznik záporného zůstatku na 
základním bankovním účtu spotřebitele. 
Přístup k úvěrům by neměl být považován 
za součást poskytovaných služeb nebo za 
právo vztahující se k základnímu 
bankovnímu účtu, a to bez ohledu na účel 
nebo formu úvěru. 

14. Příkaz k úhradě předložený 
poskytovateli platebních služeb 
spotřebitele by neměl být proveden, pokud 
by jeho provedení mělo za následek vznik 
záporného zůstatku na základním 
bankovním účtu spotřebitele. Přístup 
k úvěrům by neměl být považován za 
součást poskytovaných služeb nebo za 
právo vztahující se k základnímu 
bankovnímu účtu, a to bez ohledu na účel 
nebo formu úvěru. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 138
Burkhard Balz

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 14

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

14. Poskytovatel platebních služeb by 
neměl u základního bankovního účtu 
nabízet, ať už výslovně či implicitně, žádné 
možnosti přečerpání účtu. Příkaz k úhradě 
předložený poskytovateli platebních služeb 
spotřebitele by neměl být proveden, pokud 
by jeho provedení mělo za následek vznik 
záporného zůstatku na základním 
bankovním účtu spotřebitele. Přístup 
k úvěrům by neměl být považován za 
součást poskytovaných služeb nebo za 
právo vztahující se k základnímu 
bankovnímu účtu, a to bez ohledu na účel 
nebo formu úvěru.

14. Poskytovatel platebních služeb by 
neměl u základního bankovního účtu 
nabízet, ať už výslovně či implicitně, žádné 
možnosti přečerpání účtu. Příkaz k úhradě 
předložený poskytovateli platebních služeb 
spotřebitele by neměl být proveden, pokud 
by jeho provedení mělo za následek vznik 
záporného zůstatku na základním 
bankovním účtu spotřebitele; to by se 
nemělo vztahovat na poplatky účtované 
bankou za služby využívané spotřebitelem. 
Přístup k úvěrům by neměl být považován 
za součást poskytovaných služeb nebo za 
právo vztahující se k základnímu 
bankovnímu účtu, a to bez ohledu na účel 
nebo formu úvěru.

Or. de

Pozměňovací návrh 139
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 14

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

14. Poskytovatel platebních služeb by 
neměl u základního bankovního účtu 
nabízet, ať už výslovně či implicitně, žádné 
možnosti přečerpání účtu. Příkaz k úhradě 
předložený poskytovateli platebních služeb 
spotřebitele by neměl být proveden, pokud 
by jeho provedení mělo za následek vznik 
záporného zůstatku na základním 
bankovním účtu spotřebitele. Přístup 
k úvěrům by neměl být považován za 
součást poskytovaných služeb nebo za 

14. Poskytovatel platebních služeb by 
neměl u základního bankovního účtu 
nabízet, ať už výslovně či implicitně, žádné 
možnosti přečerpání účtu. Příkaz k úhradě 
předložený poskytovateli platebních služeb 
klienta by neměl být proveden, pokud by 
jeho provedení mělo za následek vznik 
záporného zůstatku na základním 
bankovním účtu klienta. Přístup k úvěrům 
by neměl být považován za součást 
poskytovaných služeb nebo za právo 
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právo vztahující se k základnímu 
bankovnímu účtu, a to bez ohledu na účel 
nebo formu úvěru. 

vztahující se k základnímu bankovnímu 
účtu, a to bez ohledu na účel nebo formu 
úvěru.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 3 – bod 15

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

15. Přístup k základnímu bankovnímu
účtu by měl být bezplatný.

15. Otevření základního bankovního účtu 
by mělo být bezplatné. Za užívání 
základního bankovního účtu však lze 
vybírat poplatky. Veškeré poplatky 
související s užívání základního 
platebního účtu musí být přiměřené, 
vycházet z nákladů a být výhodnější ve 
srovnání s obvyklou cenovou politikou 
poskytovatele u srovnatelných bankovních 
produktů. Členské státy mohou zavést 
maximální poplatky, které je nutno 
respektovat na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Emilie Turunen

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 3 – bod 15

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

15. Přístup k základnímu bankovnímu účtu 
by měl být bezplatný. 

15. Přístup k základnímu bankovnímu účtu 
by měl být pokud možno bezplatný. 
Poplatky nesmí překročit náklady vzniklé 
poskytovateli platebních služeb 
poskytnutím služby a v žádném případě by 
neměly překročit 10 EUR za rok.
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Or. en

Pozměňovací návrh 142
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 15

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

15. Přístup k základnímu bankovnímu účtu 
by měl být bezplatný.

15. Přístup k základnímu platebnímu účtu 
by měl být buď bezplatný, nebo přiměřeně 
zpoplatněný. Jsou-li účtovány poplatky, 
měly by být v takové výši, aby klient nebyl 
odrazen od otevření a užívání základního 
platebního účtu z důvodů souvisejících 
s cenou.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 15

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

15. Přístup k základnímu bankovnímu účtu 
by měl být bezplatný.

15. Přístup k základnímu bankovnímu účtu 
by měl být poskytován za cenu nižší, než 
kolik činí obvyklý poplatek za vkladový 
účet u daného poskytovatele platebních 
služeb, ledaže by byl již dostupný 
bezplatně.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Burkhard Balz

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 15
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Návrh doporučení Pozměňovací návrh

15. Přístup k základnímu bankovnímu
účtu by měl být bezplatný.

15. Mělo by být možné si bezplatně otevřít 
základní bankovní účet.

Or. de

Pozměňovací návrh 145
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 2 – bod 15

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

15. Přístup k základnímu bankovnímu účtu 
by měl být bezplatný.

15. Přístup k základnímu bankovnímu účtu 
by měl být buď bezplatný nebo přiměřeně 
zpoplatněný.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Gay Mitchell

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 15

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

15. Přístup k základnímu bankovnímu
účtu by měl být bezplatný. 

15. Otevření základního bankovního účtu 
by mělo být bezplatné.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 15 a (nový)
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Návrh doporučení Pozměňovací návrh

. 15a. Poskytovatelé platebních služeb by 
měli mít povinnost zajistit, aby mezi 
produkty, jež tito poskytovatelé nabízejí, 
byl základní platební účet vždy – bez 
ohledu na způsob srovnání – cenově 
nejdostupnějším řešením pro provádění 
základních platebních transakcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 15 b (nový)

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

. 15b. Aby se zaručilo, že se cena za 
základní platební služby výsledně nestane 
nepřiměřenou, měl by mít každý členský 
stát povinnost stanovit horní hranici pro 
celkovou roční výši poplatků souvisejících 
s otevřením a užíváním základního 
platebního účtu. Ačkoli by tato horní 
hranice měla být přizpůsobena 
vnitrostátním podmínkám – například 
obecné úrovni spotřebitelských cen 
a průměrným poplatkům spojeným 
s běžnými platebními účty –, neměla by 
být v žádném členském státě stanovena na 
úrovni vyšší než 15 EUR a u členských 
států, které nejsou členy eurozóny, na 
ekvivalent vyjádřený v příslušné národní 
měně. 

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Olle Ludvigsson
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Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 15 c (nový)

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

. 15c. Členské státy by měly mít možnost 
stanovit, že se celková výše ročních 
poplatků, na níž se vztahuje horní 
hranice, vztahuje na určitý maximální 
počet transakcí – případně rozdělených do 
různých kategorií. Tyto kategorie však 
musí vždy ponechat dostatek prostoru, aby 
mohli spotřebitelé provádět veškeré 
obvyklé každodenní transakce, aniž by 
překročili stanovené maximální počty. Při 
překročení stanoveného počtu transakcí 
by další takové transakce měly být 
přiměřeně zpoplatněny. Poskytovatelé 
platebních služeb by vždy měli upozornit 
spotřebitele, že se blíží překročení 
maximálních počtů transakcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 15 d (nový)

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

. 15d. Do výpočtu celkových ročních 
poplatků by se v této souvislosti neměly 
započítávat poplatky z prodlení.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Liem Hoang Ngoc

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 3 – bod 16
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Návrh doporučení Pozměňovací návrh

16. Veškeré poplatky z prodlení by měly 
být přijatelné a přinejmenším v takové 
výši, jakou zaručuje obvyklá cenová 
politika poskytovatele. Právní předpisy by 
měly zajistit, aby spotřebitel/ka nemusel/a 
hradit žádné poplatky nebo sankce 
plynoucí z okolností nezávislých na 
jeho/její vůli, jako je nedostatek
finančních prostředků na jeho/jejím účtu
v důsledku opožděné platby mzdy nebo 
sociálních dávek.

16. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
spotřebitel/ka nemusel/a hradit žádné 
poplatky nebo sankce plynoucí 
z nedostatku finančních prostředků na 
jeho/jejím účtu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 152
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 3 – bod 16

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

16. Veškeré poplatky z prodlení by měly 
být přijatelné a přinejmenším v takové 
výši, jakou zaručuje obvyklá cenová 
politika poskytovatele. Právní předpisy by 
měly zajistit, aby spotřebitel/ka nemusel/a 
hradit žádné poplatky nebo sankce 
plynoucí z okolností nezávislých na 
jeho/její vůli, jako je nedostatek 
finančních prostředků na jeho/jejím účtu 
v důsledku opožděné platby mzdy nebo 
sociálních dávek.

16. Veškeré poplatky z prodlení by měly 
být přiměřené a přinejmenším v takové 
výši, jakou zaručuje obvyklá cenová 
politika poskytovatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Gay Mitchell

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 16
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Návrh doporučení Pozměňovací návrh

16. Veškeré poplatky z prodlení by měly 
být přijatelné a přinejmenším v takové 
výši, jakou zaručuje obvyklá cenová 
politika poskytovatele. Právní předpisy by 
měly zajistit, aby spotřebitel/ka nemusel/a 
hradit žádné poplatky nebo sankce 
plynoucí z okolností nezávislých na 
jeho/její vůli, jako je nedostatek 
finančních prostředků na jeho/jejím účtu 
v důsledku opožděné platby mzdy nebo 
sociálních dávek.

16. Veškeré poplatky z prodlení by měly 
být důvodné a přinejmenším v takové výši, 
jakou zaručuje obvyklá cenová politika 
poskytovatele. 

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Burkhard Balz

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 16

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

16. Veškeré poplatky z prodlení by měly 
být přijatelné a přinejmenším v takové 
výši, jakou zaručuje obvyklá cenová 
politika poskytovatele. Právní předpisy by 
měly zajistit, aby spotřebitel/ka nemusel/a 
hradit žádné poplatky nebo sankce 
plynoucí z okolností nezávislých na 
jeho/její vůli, jako je nedostatek 
finančních prostředků na jeho/jejím účtu 
v důsledku opožděné platby mzdy nebo 
sociálních dávek.

16. Veškeré poplatky z prodlení by měly 
být přijatelné a přinejmenším v takové 
výši, jakou zaručuje obvyklá cenová 
politika poskytovatele.

Or. de

Pozměňovací návrh 155
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 16
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Návrh doporučení Pozměňovací návrh

16. Veškeré poplatky z prodlení by měly 
být přijatelné a přinejmenším v takové 
výši, jakou zaručuje obvyklá cenová 
politika poskytovatele. Právní předpisy by 
měly zajistit, aby spotřebitel/ka nemusel/a 
hradit žádné poplatky nebo sankce 
plynoucí z okolností nezávislých na 
jeho/její vůli, jako je nedostatek finančních 
prostředků na jeho/jejím účtu v důsledku 
opožděné platby mzdy nebo sociálních 
dávek.

16. Veškeré poplatky z prodlení by měly 
být přiměřené a přinejmenším v takové 
výši, jakou zaručuje obvyklá cenová 
politika poskytovatele. Právní předpisy by 
měly zajistit, aby spotřebitel/ka nemusel/a 
hradit žádné poplatky nebo sankce 
plynoucí z okolností nezávislých na 
jeho/její vůli, jako je nedostatek finančních 
prostředků na jeho/jejím účtu v důsledku 
opožděné platby mzdy nebo sociálních 
dávek.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 16

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

16. Veškeré poplatky z prodlení by měly 
být přijatelné a přinejmenším v takové 
výši, jakou zaručuje obvyklá cenová 
politika poskytovatele. Právní předpisy by 
měly zajistit, aby spotřebitel/ka nemusel/a 
hradit žádné poplatky nebo sankce 
plynoucí z okolností nezávislých na 
jeho/její vůli, jako je nedostatek 
finančních prostředků na jeho/jejím účtu 
v důsledku opožděné platby mzdy nebo 
sociálních dávek.

16. Veškeré poplatky z prodlení by měly 
být odpovídat obvyklé cenové politice
poskytovatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Peter Simon

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 3 – bod 16
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Návrh doporučení Pozměňovací návrh

16. Veškeré poplatky z prodlení by měly 
být přijatelné a přinejmenším v takové 
výši, jakou zaručuje obvyklá cenová 
politika poskytovatele. Právní předpisy by 
měly zajistit, aby spotřebitel/ka nemusel/a 
hradit žádné poplatky nebo sankce 
plynoucí z okolností nezávislých na 
jeho/její vůli, jako je nedostatek finančních 
prostředků na jeho/jejím účtu v důsledku 
opožděné platby mzdy nebo sociálních 
dávek.

16. Právní předpisy by měly zajistit, aby 
spotřebitel/ka nemusel/a hradit žádné 
poplatky nebo sankce plynoucí z okolností 
nezávislých na jeho/její vůli, jako je 
nedostatek finančních prostředků na 
jeho/jejím účtu v důsledku opožděné platby 
mzdy nebo sociálních dávek.

Or. de

Pozměňovací návrh 158
Emilie Turunen

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 3 – bod 16

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

16. Veškeré poplatky z prodlení by měly 
být přijatelné a přinejmenším v takové 
výši, jakou zaručuje obvyklá cenová 
politika poskytovatele. Právní předpisy by 
měly zajistit, aby spotřebitel/ka nemusel/a 
hradit žádné poplatky nebo sankce 
plynoucí z okolností nezávislých na 
jeho/její vůli, jako je nedostatek finančních 
prostředků na jeho/jejím účtu v důsledku 
opožděné platby mzdy nebo sociálních 
dávek.

16. Veškeré poplatky z prodlení by měly 
být přijatelné a přinejmenším v takové 
výši, jakou zaručuje obvyklá cenová 
politika poskytovatele. Právní předpisy by 
měly zajistit, aby spotřebitel/ka nemusel/a 
hradit žádné poplatky nebo sankce 
plynoucí z okolností nezávislých na 
jeho/její vůli, jako je nedostatek finančních 
prostředků na jeho/jejím účtu v důsledku 
opožděné platby mzdy nebo sociálních 
dávek. Veškeré poplatky související 
s účtem by měly být transparentní.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Jürgen Klute

Návrh doporučení
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Příloha – doporučení 3 – bod 16

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

16. Veškeré poplatky z prodlení by měly 
být přijatelné a přinejmenším v takové 
výši, jakou zaručuje obvyklá cenová 
politika poskytovatele. Právní předpisy by 
měly zajistit, aby spotřebitel/ka nemusel/a 
hradit žádné poplatky nebo sankce 
plynoucí z okolností nezávislých na 
jeho/její vůli, jako je nedostatek finančních
prostředků na jeho/jejím účtu v důsledku 
opožděné platby mzdy nebo sociálních 
dávek.

16. Veškeré pokuty a penále by měly být 
přijatelné a přinejmenším v takové výši, 
jakou zaručuje obvyklá cenová politika 
poskytovatele. Právní předpisy by měly 
zajistit, aby spotřebitel/ka nemusel/a hradit 
žádné poplatky nebo sankce plynoucí 
z okolností nezávislých na jeho/její vůli, 
jako je nedostatek finančních prostředků na 
jeho/jejím účtu v důsledku opožděné platby 
mzdy nebo sociálních dávek.

Or. de

Pozměňovací návrh 160
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 17 – oddíl A – písm. -a (nové)

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

-a) služby umožňující veškeré operace 
požadované pro otevření, provozování 
a uzavření platebního účtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 3 – bod 17 – oddíl A – pododstavec 1

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

Spotřebiteli by měl být poskytnut 
nediskriminační přístup k osobním 
službám, jako je obsluha u přepážek 
v pobočkách a používání bankomatů, a to 

vypouští se
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včetně bankomatů jiných bank, pokud je 
to technicky proveditelné. Poskytovatel by 
si neměl za základní služby spojené 
s vedením účtu účtovat žádné poplatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 17 – oddíl A – pododstavec 1

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

Spotřebiteli by měl být poskytnut 
nediskriminační přístup k osobním 
službám, jako je obsluha u přepážek 
v pobočkách a používání bankomatů, a to 
včetně bankomatů jiných bank, pokud je to 
technicky proveditelné. Poskytovatel by si 
neměl za základní služby spojené 
s vedením účtu účtovat žádné poplatky.

Klientovi by měl být poskytnut 
nediskriminační přístup k základním 
osobním službám, jako je obsluha 
u přepážek v pobočkách a používání 
bankomatů, a to včetně bankomatů jiných 
bank, pokud je to technicky proveditelné, 
a případné poplatky by měly být zahrnuty 
do celkového poplatku za správu 
základního platebního účtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Philippe De Backer

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 17 – oddíl A – pododstavec 1

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

Spotřebiteli by měl být poskytnut 
nediskriminační přístup k osobním 
službám, jako je obsluha u přepážek 
v pobočkách a používání bankomatů, a to 
včetně bankomatů jiných bank, pokud je to 
technicky proveditelné. Poskytovatel by si 
neměl za základní služby spojené 
s vedením účtu účtovat žádné poplatky.

Klientovi by měl být poskytnut 
nediskriminační přístup k základním 
osobním službám, jako je obsluha 
u přepážek v pobočkách a používání 
bankomatů, a to včetně bankomatů jiných 
bank, pokud je to technicky proveditelné, 
a případné poplatky by měly být zahrnuty 
do celkového poplatku za správu 
základního platebního účtu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 164
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 17 – oddíl A – pododstavec 1

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

Spotřebiteli by měl být poskytnut 
nediskriminační přístup k osobním 
službám, jako je obsluha u přepážek 
v pobočkách a používání bankomatů, a to 
včetně bankomatů jiných bank, pokud je to 
technicky proveditelné. Poskytovatel by si 
neměl za základní služby spojené 
s vedením účtu účtovat žádné poplatky.

Spotřebiteli by měl být poskytnut 
nediskriminační přístup k osobním 
službám, jako je obsluha u přepážek 
v pobočkách a používání bankomatů, a to 
včetně bankomatů jiných bank, pokud je to 
technicky proveditelné. Poskytovatel by si 
měl za základní služby spojené s vedením 
účtu účtovat přiměřené poplatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Burkhard Balz

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 17 – oddíl A – pododstavec 1

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

Spotřebiteli by měl být poskytnut 
nediskriminační přístup k osobním 
službám, jako je obsluha u přepážek 
v pobočkách a používání bankomatů, a to 
včetně bankomatů jiných bank, pokud je to 
technicky proveditelné. Poskytovatel by si 
neměl za základní služby spojené 
s vedením účtu účtovat žádné poplatky.

Spotřebiteli by měl být poskytnut 
nediskriminační přístup k osobním 
službám, jako je obsluha u přepážek 
v pobočkách a používání bankomatů, a to 
včetně bankomatů jiných bank, pokud je to 
technicky proveditelné. Poplatky, jež si 
poskytovatel účtuje za základní služby 
spojené s vedením účtu, by měly být 
přiměřené a srovnatelné se stávajícími 
modely účtů.

Or. de
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Pozměňovací návrh 166
Gay Mitchell

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 17 – oddíl A – pododstavec 1

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

Spotřebiteli by měl být poskytnut 
nediskriminační přístup k osobním 
službám, jako je obsluha u přepážek 
v pobočkách a používání bankomatů, a to 
včetně bankomatů jiných bank, pokud je to 
technicky proveditelné. Poskytovatel by si 
neměl za základní služby spojené 
s vedením účtu účtovat žádné poplatky.

Spotřebiteli by měl být poskytnut 
nediskriminační přístup k osobním 
službám, jako je obsluha u přepážek 
v pobočkách a používání bankomatů, a to 
včetně bankomatů jiných bank, pokud je to 
technicky proveditelné. Poskytovatel by si 
měl za základní služby spojené s vedením
účtu účtovat jen minimální poplatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Sylvie Goulard

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 3 – bod 17 – oddíl A – pododstavec 1 a (nový)

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

Nemá-li klient trvalé bydliště, měl by 
spotřebitel zasílat bankovní výpisy do sídla 
sdružení, k němuž náleží.

Or. fr

Pozměňovací návrh 168
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 3 – bod 17 – oddíl B – písm. a - d

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

a) převody peněžních prostředků 
prostřednictvím převodů kreditních 
položek, včetně mezibankovních převodů;

a) převody peněžních prostředků v eurech 
v rámci Evropské unie prostřednictvím 
převodů kreditních položek, včetně 
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mezibankovních převodů;
b) převody peněžních prostředků na 
základě platebních transakcí prováděných 
platební kartou s nemožností provést 
takové platební transakce, jež by 
překračovaly výši aktuálního zůstatku na 
platebním účtu; 

b) převody peněžních prostředků v eurech 
v rámci Evropské unie na základě 
platebních transakcí prováděných platební 
kartou s nemožností provést takové 
platební transakce, jež by překračovaly 
výši aktuálního zůstatku na platebním účtu;

c) provádění trvalých příkazů, včetně 
mezibankovních plateb, v členských
státech, kde je jejich používání nezbytné 
k provádění základních transakcí;

c) provádění trvalých příkazů v eurech 
v rámci Evropské unie, včetně 
mezibankovních plateb, v členských 
státech, kde je jejich používání nezbytné 
k provádění základních transakcí;

d) provádění přímého inkasa, včetně inkasa 
v mezibankovním styku, v členských 
státech, kde je jeho používání nezbytné 
k provádění základních transakcí;

d) provádění přímého inkasa v eurech 
v rámci Evropské unie, včetně inkasa 
v mezibankovním styku, v členských 
státech, kde je jeho používání nezbytné 
k provádění základních transakcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 17 – oddíl B – písm. c

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

c) provádění trvalých příkazů, včetně 
mezibankovních plateb, v členských 
státech, kde je jejich používání nezbytné 
k provádění základních transakcí; 

c) provádění trvalých příkazů, včetně 
mezibankovních plateb; 

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 17 – oddíl B – písm. d
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Návrh doporučení Pozměňovací návrh

d) provádění přímého inkasa, včetně inkasa 
v mezibankovním styku, v členských 
státech, kde je jeho používání nezbytné 
k provádění základních transakcí;

d) provádění přímého inkasa, včetně inkasa 
v mezibankovním styku;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 3 – bod 17 – oddíl B – pododstavec 1

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

Pokud jde o provádění těchto služeb, měl 
by mít spotřebitel právo na nediskriminační 
přístup k různým kanálům, které 
poskytovatel nabízí, jako jsou ručně 
zpracovávané transakce, transakce 
prováděné prostřednictvím bankomatu, 
internetové bankovnictví a telefonní 
bankovnictví. Členské státy by měly 
stanovit dostatečný počet standardních 
platebních transakcí, jež musí 
poskytovatel na základě žádosti poskytovat 
a každý měsíc provádět, aniž by za to 
účtoval poplatky, a to bez ohledu na 
kanál, který spotřebitel použije. V případě, 
kdy spotřebiteli hrozí, že překročí 
maximální počet bezplatných transakcí, 
měl by jej o této skutečnosti poskytovatel 
odpovídajícím způsobem informovat. 
Poskytovatel by měl mít možnost buď 
účtovat další transakce za poplatek, který 
je v souladu s jeho obvyklou cenovou 
politikou, nebo provedení transakce 
odmítnout. Poskytovatel by měl mít 
možnost požadovat úhradu nákladů za 
poskytnutí platební karty formou 
jednorázového poplatku.

Pokud jde o provádění těchto služeb, měl 
by mít spotřebitel právo na nediskriminační 
přístup k různým kanálům, které 
poskytovatel nabízí, jako jsou ručně 
zpracovávané transakce, transakce 
prováděné prostřednictvím bankomatu, 
internetové bankovnictví a telefonní 
bankovnictví. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 172
Liem Hoang Ngoc

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 3 – bod 17 – oddíl B – pododstavec 1

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

Pokud jde o provádění těchto služeb, měl 
by mít spotřebitel právo na nediskriminační 
přístup k různým kanálům, které 
poskytovatel nabízí, jako jsou ručně 
zpracovávané transakce, transakce 
prováděné prostřednictvím bankomatu, 
internetové bankovnictví a telefonní 
bankovnictví. Členské státy by měly 
stanovit dostatečný počet standardních 
platebních transakcí, jež musí 
poskytovatel na základě žádosti poskytovat 
a každý měsíc provádět, aniž by za to 
účtoval poplatky, a to bez ohledu na 
kanál, který spotřebitel použije. V případě, 
kdy spotřebiteli hrozí, že překročí 
maximální počet bezplatných transakcí, 
měl by jej o této skutečnosti poskytovatel 
odpovídajícím způsobem informovat. 
Poskytovatel by měl mít možnost buď 
účtovat další transakce za poplatek, který 
je v souladu s jeho obvyklou cenovou 
politikou, nebo provedení transakce 
odmítnout. Poskytovatel by měl mít 
možnost požadovat úhradu nákladů za 
poskytnutí platební karty formou 
jednorázového poplatku.

Pokud jde o provádění těchto služeb, měl 
by mít spotřebitel právo na nediskriminační 
přístup k různým kanálům, které 
poskytovatel nabízí, jako jsou ručně 
zpracovávané transakce, transakce 
prováděné prostřednictvím bankomatu, 
internetové bankovnictví a telefonní 
bankovnictví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 173
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 17 – oddíl B – pododstavec 1
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Návrh doporučení Pozměňovací návrh

Pokud jde o provádění těchto služeb, měl 
by mít spotřebitel právo na 
nediskriminační přístup k různým kanálům, 
které poskytovatel nabízí, jako jsou ručně 
zpracovávané transakce, transakce 
prováděné prostřednictvím bankomatu, 
internetové bankovnictví a telefonní 
bankovnictví. Členské státy by měly 
stanovit dostatečný počet standardních 
platebních transakcí, jež musí 
poskytovatel na základě žádosti poskytovat 
a každý měsíc provádět, aniž by za to 
účtoval poplatky, a to bez ohledu na 
kanál, který spotřebitel použije. V případě, 
kdy spotřebiteli hrozí, že překročí 
maximální počet bezplatných transakcí, 
měl by jej o této skutečnosti poskytovatel 
odpovídajícím způsobem informovat. 
Poskytovatel by měl mít možnost buď 
účtovat další transakce za poplatek, který 
je v souladu s jeho obvyklou cenovou 
politikou, nebo provedení transakce 
odmítnout. Poskytovatel by měl mít 
možnost požadovat úhradu nákladů za 
poskytnutí platební karty formou 
jednorázového poplatku.

Pokud jde o provádění těchto služeb, měl 
by mít klient právo na nediskriminační 
přístup k různým kanálům, které 
poskytovatel nabízí, jako jsou ručně 
zpracovávané transakce, transakce 
prováděné prostřednictvím bankomatu a, 
je-li to možné, internetové bankovnictví 
a telefonní bankovnictví, přičemž by se na 
tyto další služby měla vztahovat obvyklá 
cenová politika poskytovatele. 
Poskytovatel by měl mít rovněž možnost 
požadovat úhradu nákladů za poskytnutí 
platební karty formou jednorázového 
poplatku.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 17 – oddíl B – pododstavec 1

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

Pokud jde o provádění těchto služeb, měl 
by mít spotřebitel právo na nediskriminační 
přístup k různým kanálům, které 
poskytovatel nabízí, jako jsou ručně 
zpracovávané transakce, transakce 
prováděné prostřednictvím bankomatu, 

Pokud jde o provádění služeb podle písm. 
a) a b), měl by mít spotřebitel právo na 
nediskriminační přístup k různým kanálům, 
které poskytovatel nabízí, jako jsou ručně 
zpracovávané transakce na přepážkách 
poboček, transakce prováděné 
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internetové bankovnictví a telefonní 
bankovnictví. Členské státy by měly 
stanovit dostatečný počet standardních 
platebních transakcí, jež musí 
poskytovatel na základě žádosti poskytovat 
a každý měsíc provádět, aniž by za to 
účtoval poplatky, a to bez ohledu na 
kanál, který spotřebitel použije. V případě, 
kdy spotřebiteli hrozí, že překročí 
maximální počet bezplatných transakcí, 
měl by jej o této skutečnosti poskytovatel 
odpovídajícím způsobem informovat. 
Poskytovatel by měl mít možnost buď 
účtovat další transakce za poplatek, který 
je v souladu s jeho obvyklou cenovou 
politikou, nebo provedení transakce 
odmítnout. Poskytovatel by měl mít 
možnost požadovat úhradu nákladů za 
poskytnutí platební karty formou 
jednorázového poplatku.

prostřednictvím bankomatu, včetně 
bankomatů jiných poskytovatelů, je-li to 
technicky možné, internetové bankovnictví 
a telefonní bankovnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 17 – oddíl C 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

V souladu s vnitrostátními právními 
předpisy by měla být do těchto služeb 
zahrnuta minimální ochrana příchozích 
plateb proti obstavení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Gay Mitchell

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 17 – oddíl C
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Návrh doporučení Pozměňovací návrh

V souladu s vnitrostátními právními 
předpisy by měla být do těchto služeb 
zahrnuta minimální ochrana příchozích 
plateb proti obstavení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 17 – oddíl C

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

V souladu s vnitrostátními právními
předpisy by měla být do těchto služeb 
zahrnuta minimální ochrana příchozích 
plateb proti obstavení.

Měly by být respektovány vnitrostátní 
předpisy o minimální ochraně příchozích 
plateb proti obstavení.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 3 – bod 17 – oddíl C

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

V souladu s vnitrostátními právními 
předpisy by měla být do těchto služeb 
zahrnuta minimální ochrana příchozích 
plateb proti obstavení.

V souladu s vnitrostátními právními 
předpisy by mohla být do těchto služeb 
zahrnuta minimální ochrana příchozích 
plateb proti obstavení.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Ivo Strejček
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Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 17 – oddíl D 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

Členské státy mohou požadovat i zahrnutí 
dalších funkcí do základního bankovního 
účtu. Poskytovatelé platebních služeb by 
měli mít možnost rozšířit z vlastní 
iniciativy rozsah funkcí, jako je nástroj 
pro úspory nebo pro mezinárodní převody 
prostředků. Přístup k základnímu 
bankovnímu účtu by neměl být přijetím 
nabídky těchto dalších služeb 
podmiňován.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Jürgen Klute

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 3 – bod 17 – oddíl D

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

Členské státy mohou požadovat i zahrnutí 
dalších funkcí do základního bankovního 
účtu. Poskytovatelé platebních služeb by 
měli mít možnost rozšířit z vlastní 
iniciativy rozsah funkcí, jako je nástroj pro 
úspory nebo pro mezinárodní převody 
prostředků. Přístup k základnímu 
bankovnímu účtu by neměl být přijetím 
nabídky těchto dalších služeb podmiňován.

Členské státy mohou požadovat i zahrnutí 
dalších funkcí do základního bankovního 
účtu. Poskytovatelé platebních služeb by 
měli mít možnost rozšířit z vlastní 
iniciativy rozsah funkcí, jako je nástroj pro 
úspory nebo pro mezinárodní převody 
prostředků z/do států mimo Unii. Přístup 
k základnímu bankovnímu účtu by neměl 
být přijetím nabídky těchto dalších služeb 
podmiňován.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Gay Mitchell

Návrh doporučení
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 Příloha – doporučení 3 – bod 17 – oddíl D

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

Členské státy mohou požadovat i zahrnutí 
dalších funkcí do základního bankovního 
účtu. Poskytovatelé platebních služeb by 
měli mít možnost rozšířit z vlastní 
iniciativy rozsah funkcí, jako je nástroj pro 
úspory nebo pro mezinárodní převody 
prostředků. Přístup k základnímu 
bankovnímu účtu by neměl být přijetím 
nabídky těchto dalších služeb podmiňován.

Členské státy mohou požadovat i zahrnutí 
dalších funkcí do základního bankovního 
účtu. Poskytovatelé platebních služeb by 
měli mít možnost rozšířit z vlastní 
iniciativy rozsah funkcí – s výjimkou 
poskytnutí možnosti přečerpání–, jako je 
nástroj pro úspory nebo pro mezinárodní 
převody prostředků. Přístup k základnímu 
bankovnímu účtu by neměl být přijetím 
nabídky těchto dalších služeb podmiňován.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Peter Simon

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 3 – bod 17 – oddíl D

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

Členské státy mohou požadovat i zahrnutí 
dalších funkcí do základního bankovního 
účtu. Poskytovatelé platebních služeb by 
měli mít možnost rozšířit z vlastní 
iniciativy rozsah funkcí, jako je nástroj pro 
úspory nebo pro mezinárodní převody 
prostředků. Přístup k základnímu 
bankovnímu účtu by neměl být přijetím 
nabídky těchto dalších služeb podmiňován.

Členské státy mohou požadovat i zahrnutí 
dalších funkcí do základního bankovního 
účtu. Poskytovatelé platebních služeb by 
měli mít možnost rozšířit z vlastní 
iniciativy rozsah funkcí, jako je nástroj pro 
úspory nebo pro mezinárodní převody 
prostředků na účty mimo Unii. Přístup 
k základnímu bankovnímu účtu by neměl 
být přijetím nabídky těchto dalších služeb 
podmiňován.

Or. de

Pozměňovací návrh 183
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 4 – bod 18
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Návrh doporučení Pozměňovací návrh

18. Právní předpisy by se měly zaměřit na 
zlepšení informovanosti spotřebitelů 
o možnosti otevření základního 
bankovního účtu. Proto by je měla 
provázet ambiciózní komunikační 
strategie na úrovni Unie i na úrovni 
členských států zahrnující povinnost 
poskytovatelů platebních služeb 
poskytovat spotřebitelům jasné informace.

18. Členské státy se vybízejí, aby zahájily 
kampaně ke zvýšení informovanosti 
veřejnost o dostupnosti základních 
bankovních účtů. Tyto komunikační 
kampaně by měly být připraveny ve 
spolupráci se zástupci poskytovatelů 
platebních služeb, organizacemi 
spotřebitelů nebo poradními orgány 
v sociální oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Peter Simon

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 4 – bod 18

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

18. Právní předpisy by se měly zaměřit na 
zlepšení informovanosti spotřebitelů 
o možnosti otevření základního 
bankovního účtu. Proto by je měla provázet 
ambiciózní komunikační strategie na 
úrovni Unie i na úrovni členských států 
zahrnující povinnost poskytovatelů 
platebních služeb poskytovat spotřebitelům 
jasné informace.

18. Právní předpisy by se měly zaměřit na 
zlepšení informovanosti spotřebitelů 
o možnosti otevření základního 
bankovního účtu. Proto by je měla provázet 
ambiciózní komunikační strategie na 
úrovni Unie i na úrovni členských států 
zahrnující povinnost poskytovatelů 
platebních služeb poskytovat spotřebitelům 
jasné informace, a to i písemně, a aktivně 
poskytovat informace o možnosti otevřít si 
základní bankovní účet.

Or. de

Pozměňovací návrh 185
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 4 – bod 18
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Návrh doporučení Pozměňovací návrh

18. Právní předpisy by se měly zaměřit na 
zlepšení informovanosti spotřebitelů
o možnosti otevření základního 
bankovního účtu. Proto by je měla provázet 
ambiciózní komunikační strategie na 
úrovni Unie i na úrovni členských států 
zahrnující povinnost poskytovatelů
platebních služeb poskytovat spotřebitelům
jasné informace.

18. Jakékoli právní předpisy EU by se 
měly zaměřit na zlepšení informovanosti 
klientů o možnosti otevření základního 
bankovního účtu. Proto by je měla provázet 
ambiciózní komunikační strategie na 
vhodné úrovni ve snaze poskytnout 
poskytovatelům platebních služeb a jejich 
klientům jasné informace o jejich právech 
a povinnostech, pokud jde o přístup 
k základním bankovním službám.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Jürgen Klute

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 4 – bod 18

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

18. Právní předpisy by se měly zaměřit na 
zlepšení informovanosti spotřebitelů 
o možnosti otevření základního 
bankovního účtu. Proto by je měla provázet 
ambiciózní komunikační strategie na 
úrovni Unie i na úrovni členských států 
zahrnující povinnost poskytovatelů 
platebních služeb poskytovat spotřebitelům 
jasné informace.

18. Právní předpisy by se měly zaměřit na 
zlepšení informovanosti spotřebitelů 
o možnosti otevření základního 
bankovního účtu. Proto by je měla provázet 
ambiciózní komunikační strategie na 
úrovni Unie i na úrovni členských států 
zahrnující povinnost poskytovatelů 
platebních služeb aktivně poskytovat 
spotřebitelům jasné informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 4 – bod 18 a (nový)
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Návrh doporučení Pozměňovací návrh

18a. Cíloví klienti základních platebních 
účtů tvoří skupinu se specifickými zájmy 
a potřebami. Aby bylo zajištěno, že tato 
skupina bude moci být obsloužena 
pozorně a ochotně, měli by zaměstnanci 
poskytovatelů platebních služeb, jež tyto 
účty nabízejí, obdržet přiměřenou 
odbornou přípravu, dostatečný čas 
a vhodně uzpůsobené prodejní cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 4 – bod 19

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

19. Komunikační kampaně by měly být 
připraveny ve spolupráci s organizacemi 
spotřebitelů nebo poradními orgány 
v sociální oblasti. Na úrovni Unie by měly 
zejména zvýšit povědomí o dostupnosti 
základních bankovních služeb v rámci 
celé Unie a o přeshraničních právech na 
přístup k nim. Na úrovni členských států 
by se měla komunikace zaměřit na 
poskytování potřebných a srozumitelných 
informací o hlavních aspektech 
základních bankovních účtů, o jejich 
podmínkách a praktických krocích při 
řešení konkrétních problémů, včetně 
problémů, které se týkají občanů 
a migrujících pracovníků, kteří nemají 
přístup k bankovním službám. 
Komunikační kampaně na úrovni 
členského státu by měly být mnohojazyčné 
a měly by brát v úvahu nejdůležitější 
mateřské jazyky, jimiž mluví menšinové 
obyvatelstvo nebo migranti.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 189
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 4 – bod 19

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

19. Komunikační kampaně by měly být 
připraveny ve spolupráci s organizacemi 
spotřebitelů nebo poradními orgány 
v sociální oblasti. Na úrovni Unie by měly 
zejména zvýšit povědomí o dostupnosti 
základních bankovních služeb v rámci celé 
Unie a o přeshraničních právech na 
přístup k nim. Na úrovni členských států 
by se měla komunikace zaměřit na 
poskytování potřebných a srozumitelných 
informací o hlavních aspektech základních 
bankovních účtů, o jejich podmínkách 
a praktických krocích při řešení 
konkrétních problémů, včetně problémů, 
které se týkají občanů a migrujících
pracovníků, kteří nemají přístup 
k bankovním službám. Komunikační 
kampaně na úrovni členského státu by 
měly být mnohojazyčné a měly by brát 
v úvahu nejdůležitější mateřské jazyky, 
jimiž mluví menšinové obyvatelstvo nebo 
migranti.

19. Komunikační kampaně by měly být 
připraveny ve spolupráci s organizacemi 
spotřebitelů nebo poradními orgány 
v sociální oblasti. Jsou-li vedeny na úrovni 
Unie, měly by zejména zvýšit povědomí 
o dostupnosti základních bankovních 
služeb v rámci celé Unie a o jejich přidané 
hodnotě pro občany EU, kteří se účastní 
přeshraničních činností. Jsou-li vedeny na 
úrovni členských států by se měla 
komunikace zaměřit na poskytování 
potřebných a srozumitelných informací 
o hlavních aspektech základních 
bankovních účtů, o jejich podmínkách 
a praktických krocích při řešení 
konkrétních problémů, včetně problémů, 
které se týkají občanů a dojíždějících
pracovníků, kteří nemají přístup 
k bankovním službám. Komunikační
kampaně na úrovni členského státu by 
měly být vedeny ve všech jejích úředních 
jazycích.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Burkhard Balz

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 4 – bod 19

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

19. Komunikační kampaně by měly být 19. Komunikační kampaně by měly být 
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připraveny ve spolupráci s organizacemi 
spotřebitelů nebo poradními orgány 
v sociální oblasti. Na úrovni Unie by měly 
zejména zvýšit povědomí o dostupnosti 
základních bankovních služeb v rámci celé 
Unie a o přeshraničních právech na přístup 
k nim. Na úrovni členských států by se 
měla komunikace zaměřit na poskytování 
potřebných a srozumitelných informací 
o hlavních aspektech základních 
bankovních účtů, o jejich podmínkách 
a praktických krocích při řešení 
konkrétních problémů, včetně problémů, 
které se týkají občanů a migrujících 
pracovníků, kteří nemají přístup 
k bankovním službám. Komunikační 
kampaně na úrovni členského státu by 
měly být mnohojazyčné a měly by brát 
v úvahu nejdůležitější mateřské jazyky, 
jimiž mluví menšinové obyvatelstvo nebo 
migranti.

připraveny ve spolupráci s organizacemi 
spotřebitelů nebo poradními orgány 
v sociální oblasti. Na úrovni Unie by měly 
být vedeny institucemi EU a měly by 
zejména zvýšit povědomí o dostupnosti 
základních bankovních služeb v rámci celé 
Unie a o přeshraničních právech na přístup 
k nim. Na úrovni členských států by se 
měla komunikace vedená státními orgány 
zaměřit na poskytování potřebných 
a srozumitelných informací o hlavních 
aspektech základních bankovních účtů, 
o jejich podmínkách a praktických krocích 
při řešení konkrétních problémů, včetně 
problémů, které se týkají občanů 
a migrujících pracovníků, kteří nemají 
přístup k bankovním službám. 
Komunikační kampaně na úrovni 
členského státu by měly být mnohojazyčné 
a měly by brát v úvahu nejdůležitější 
mateřské jazyky, jimiž mluví menšinové 
obyvatelstvo nebo migranti.

Or. de

Pozměňovací návrh 191
Jürgen Klute

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 4 – bod 19

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

19. Komunikační kampaně by měly být 
připraveny ve spolupráci s organizacemi 
spotřebitelů nebo poradními orgány 
v sociální oblasti. Na úrovni Unie by měly 
zejména zvýšit povědomí o dostupnosti 
základních bankovních služeb v rámci celé 
Unie a o přeshraničních právech na přístup 
k nim. Na úrovni členských států by se 
měla komunikace zaměřit na poskytování 
potřebných a srozumitelných informací 
o hlavních aspektech základních 
bankovních účtů, o jejich podmínkách 
a praktických krocích při řešení 

19. Komunikační kampaně by měly být 
připraveny ve spolupráci s organizacemi 
spotřebitelů nebo poradními orgány 
v sociální oblasti. Na úrovni Unie by měly 
zejména zvýšit povědomí o dostupnosti 
základních bankovních služeb v rámci celé 
Unie a o přeshraničních právech na přístup 
k nim. Na úrovni členských států by se 
měla komunikace zaměřit na poskytování 
potřebných a srozumitelných informací 
o hlavních aspektech základních 
bankovních účtů, o jejich podmínkách 
a praktických krocích při řešení 
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konkrétních problémů, včetně problémů, 
které se týkají občanů a migrujících 
pracovníků, kteří nemají přístup 
k bankovním službám. Komunikační 
kampaně na úrovni členského státu by 
měly být mnohojazyčné a měly by brát 
v úvahu nejdůležitější mateřské jazyky, 
jimiž mluví menšinové obyvatelstvo nebo 
migranti.

konkrétních problémů, včetně problémů, 
které se týkají občanů a migrujících 
pracovníků, kteří nemají přístup 
k bankovním službám. Komunikační 
kampaně na úrovni členského státu by 
měly být mnohojazyčné a měly by brát 
v úvahu nejdůležitější mateřské jazyky, 
jimiž mluví menšinové obyvatelstvo nebo 
migranti. Členské státy by měly 
poskytovatelům finančních služeb uložit 
povinnost podílet se na finanční zátěži 
těchto informačních kampaní.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 4 – bod 20

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

20. Od poskytovatelů, na něž se vztahují 
tyto právní předpisy, by se mělo vyžadovat, 
aby zvýšili povědomí o dostupnosti 
základních bankovních účtů. Měli by 
poskytovat jasně formulované, 
srozumitelné a úplné informace o nabídce 
základních bankovních účtů 
prostřednictvím různých komunikačních 
kanálů, a to zejména na svých 
internetových stránkách a ve svých 
pobočkách, kde by se s nimi za pomoci 
standardizovaných a trvalých nosičů dat 
mohli spotřebitelé seznámit.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 4 – bod 20
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Návrh doporučení Pozměňovací návrh

20. Od poskytovatelů, na něž se vztahují 
tyto právní předpisy, by se mělo vyžadovat, 
aby zvýšili povědomí o dostupnosti 
základních bankovních účtů. Měli by 
poskytovat jasně formulované, 
srozumitelné a úplné informace o nabídce 
základních bankovních účtů 
prostřednictvím různých komunikačních 
kanálů, a to zejména na svých 
internetových stránkách a ve svých 
pobočkách, kde by se s nimi za pomoci 
standardizovaných a trvalých nosičů dat 
mohli spotřebitelé seznámit.

20. Členské státy by měly zajistit, aby 
poskytovatelé platebních služeb, na něž se 
vztahují tyto právní předpisy, zpřístupnili 
klientům informace o specifických rysech 
nabízených základních bankovních účtů, 
o poplatcích s nimi spojených a 
o podmínkách jejich užívání. Spotřebitelé 
by rovněž měli být informováni o tom, že 
nákup dalších služeb není pro získání 
přístupu k základnímu bankovnímu účtu 
nutný.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Burkhard Balz

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 4 – bod 20

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

20. Od poskytovatelů, na něž se vztahují 
tyto právní předpisy, by se mělo 
vyžadovat, aby zvýšili povědomí 
o dostupnosti základních bankovních účtů.
Měli by poskytovat jasně formulované, 
srozumitelné a úplné informace o nabídce 
základních bankovních účtů
prostřednictvím různých komunikačních 
kanálů, a to zejména na svých 
internetových stránkách a ve svých 
pobočkách, kde by se s nimi za pomoci 
standardizovaných a trvalých nosičů dat 
mohli spotřebitelé seznámit.

20. Od poskytovatelů, na něž se vztahují 
tyto právní předpisy, by se mělo 
vyžadovat, aby poskytovali informace 
o základních bankovních účtech, které 
nabízejí prostřednictvím různých 
komunikačních kanálů, a to například na 
svých internetových stránkách a ve svých 
pobočkách, kde by se s nimi za pomoci 
standardizovaných a trvalých nosičů dat 
mohli spotřebitelé seznámit.

Or. de
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Pozměňovací návrh 195
Sylvie Goulard

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 4 – bod 20 a (nový)

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

20a. Členské státy by měly vybízet banky, 
aby vytvořily mechanismy pro zajištění 
poradenství pro své nejzranitelnější 
klienty s cílem pomoci jim k odpovědnému 
chování a ke správnému nakládání 
s jejich rozpočtem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 196
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 4 – bod 21

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

21. Poskytovatelé by měli po zjištění 
potřeb spotřebitelů doporučovat základní 
bankovní účet, který by měl odpovídat 
potřebám uvedeným spotřebitelem. 
Spotřebitelé, kteří projevili o otevření 
základního bankovního účtu zájem, by 
měli dostat informace na trvalém nosiči 
dat, v němž jsou uvedeny nabízené služby, 
dále skutečnost, že nejsou vázáni přijetím 
nabídky dalších produktů nebo služeb, 
a náklady, pokud nějaké existují. 
Informace by měly být srozumitelné, 
standardizované a co nejjednodušší 
a měly by být rozesílány v jakémkoli 
jazyce Unie podle požadavku zákazníka. 
Zaměstnanci by měli zajistit, aby 
spotřebitel při uzavírání smlouvy o tomto 
účtu porozuměl všem svým právům 
a povinnostem.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 197
Burkhard Balz

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 4 – bod 21

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

21. Poskytovatelé by měli po zjištění 
potřeb spotřebitelů doporučovat základní 
bankovní účet, který by měl odpovídat 
potřebám uvedeným spotřebitelem. 
Spotřebitelé, kteří projevili o otevření 
základního bankovního účtu zájem, by 
měli dostat informace na trvalém nosiči 
dat, v němž jsou uvedeny nabízené služby, 
dále skutečnost, že nejsou vázáni přijetím 
nabídky dalších produktů nebo služeb, 
a náklady, pokud nějaké existují. 
Informace by měly být srozumitelné, 
standardizované a co nejjednodušší a měly 
by být rozesílány v jakémkoli jazyce Unie 
podle požadavku zákazníka. Zaměstnanci 
by měli zajistit, aby spotřebitel při 
uzavírání smlouvy o tomto účtu porozuměl 
všem svým právům a povinnostem.

21. Poskytovatelé by měli poté, co bylo na 
základě dokladu o tom, že spotřebiteli bylo 
odmítnuto zřízení platebních účtu 
v členském státě, prokázáno, že tento 
spotřebitel takový účet potřebuje, 
doporučovat základní bankovní účet, který 
by měl odpovídat potřebám uvedeným 
spotřebitelem. Spotřebitelé, kteří projevili 
o otevření základního bankovního účtu 
zájem, by měli dostat informace na trvalém 
nosiči dat, v němž jsou uvedeny nabízené 
služby, dále skutečnost, že nejsou vázáni 
přijetím nabídky dalších produktů nebo 
služeb, a náklady, pokud nějaké existují. 
Informace by měly být dostupné ve 
srozumitelné, standardizované a co 
nejjednodušší podobě. Zaměstnanci by 
měli zajistit, aby spotřebitel při uzavírání 
smlouvy o tomto účtu porozuměl všem 
svým právům a povinnostem.

Or. de

Pozměňovací návrh 198
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 4 – bod 21

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

21. Poskytovatelé by měli po zjištění 
potřeb spotřebitelů doporučovat základní 
bankovní účet, který by měl odpovídat 
potřebám uvedeným spotřebitelem. 
Spotřebitelé, kteří projevili o otevření 

21. Poskytovatelé by měli po zjištění 
potřeb spotřebitelů doporučovat základní 
bankovní účet, který by měl odpovídat 
potřebám uvedeným spotřebitelem. 
Spotřebitelé, kteří projevili o otevření 
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základního bankovního účtu zájem, by 
měli dostat informace na trvalém nosiči 
dat, v němž jsou uvedeny nabízené služby, 
dále skutečnost, že nejsou vázáni přijetím 
nabídky dalších produktů nebo služeb, 
a náklady, pokud nějaké existují. 
Informace by měly být srozumitelné, 
standardizované a co nejjednodušší a měly 
by být rozesílány v jakémkoli jazyce Unie 
podle požadavku zákazníka. Zaměstnanci 
by měli zajistit, aby spotřebitel při 
uzavírání smlouvy o tomto účtu 
porozuměl všem svým právům 
a povinnostem.

základního bankovního účtu zájem, by 
měli dostat informace na trvalém nosiči 
dat, v němž jsou uvedeny nabízené služby, 
dále skutečnost, že nejsou vázáni přijetím 
nabídky dalších produktů nebo služeb, 
a náklady, pokud nějaké existují. 
Informace by měly být srozumitelné, 
standardizované a co nejjednodušší a měly 
by být rozesílány v jakémkoli úředním 
jazyce či jazycích dotčeného členského 
státu EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Gay Mitchell

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 4 – bod 21

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

21. Poskytovatelé by měli po zjištění 
potřeb spotřebitelů doporučovat základní 
bankovní účet, který by měl odpovídat 
potřebám uvedeným spotřebitelem. 
Spotřebitelé, kteří projevili o otevření 
základního bankovního účtu zájem, by 
měli dostat informace na trvalém nosiči 
dat, v němž jsou uvedeny nabízené služby, 
dále skutečnost, že nejsou vázáni přijetím 
nabídky dalších produktů nebo služeb, 
a náklady, pokud nějaké existují. 
Informace by měly být srozumitelné, 
standardizované a co nejjednodušší 
a měly by být rozesílány v jakémkoli 
jazyce Unie podle požadavku zákazníka. 
Zaměstnanci by měli zajistit, aby 
spotřebitel při uzavírání smlouvy o tomto 
účtu porozuměl všem svým právům 
a povinnostem.

21. Poskytovatelé by měli po zjištění 
potřeb spotřebitelů doporučovat základní 
bankovní účet, který by měl odpovídat 
potřebám uvedeným spotřebitelem. 
Spotřebitelé, kteří projevili o otevření 
základního bankovního účtu zájem, by 
měli dostat informace na trvalém nosiči 
dat, v němž jsou uvedeny nabízené služby, 
dále skutečnost, že nejsou vázáni přijetím 
nabídky dalších produktů nebo služeb, 
a náklady, pokud nějaké existují. 
Zaměstnanci by měli zajistit, aby 
spotřebitel při uzavírání smlouvy o tomto 
účtu porozuměl všem svým právům 
a povinnostem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 200
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 4 – bod 22

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

22. Požadavky na informovanost 
vyplývajícími z právních předpisů by 
neměly být dotčeny požadavky stanovené 
ve směrnici 2007/64/ES o poskytování 
informací spotřebitelům.

22. Požadavky na informovanost 
vyplývajícími z jakýchkoli právních 
předpisů EU by neměly být dotčeny 
požadavky stanovené ve směrnici 
2007/64/ES o poskytování informací 
spotřebitelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 4 – bod 23

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

23. Členské státy by měly mít povinnost 
zajistit, aby poskytovatelé poskytovali 
vnitrostátním orgánům spolehlivé 
informace alespoň o počtu základních 
bankovních účtů, které byly otevřeny, 
počtu žádostí o základní bankovní účet, 
které byly zamítnuty, a o důvodech tohoto 
zamítnutí, a o počtu účtů, které byly 
zrušeny. Tyto informace by měly být 
poskytovány v souhrnné podobě.

23. Členské státy by měly mít povinnost 
zajistit, aby poskytovatelé průběžně 
poskytovali vnitrostátním orgánům 
spolehlivé informace o základních 
platebních účtech, které byly otevřeny
a uzavřeny, a o žádostech o základní 
platební účet, které byly zamítnuty, a 
o důvodech tohoto zamítnutí. Tyto údaje 
by měly být shromažďovány ve 
vnitrostátních registrech pro specifické 
informace týkající se základních 
platebních účtů. Poskytovatelé by rovněž 
měli vnitrostátním orgánům zpřístupnit 
podrobné informace, jež jsou dostupné 
o nákladech spojených se základními 
platebními účty.

Or. en
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Pozměňovací návrh 202
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 4 – bod 23

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

23. Členské státy by měly mít povinnost 
zajistit, aby poskytovatelé poskytovali 
vnitrostátním orgánům spolehlivé 
informace alespoň o počtu základních 
bankovních účtů, které byly otevřeny, 
počtu žádostí o základní bankovní účet, 
které byly zamítnuty, a o důvodech tohoto 
zamítnutí, a o počtu účtů, které byly
zrušeny. Tyto informace by měly být 
poskytovány v souhrnné podobě.

23. Členské státy by měly mít povinnost 
zajistit, aby poskytovatelé poskytovali 
vnitrostátním orgánům spolehlivé 
informace alespoň o počtu základních 
bankovních účtů, které byly otevřeny, 
počtu žádostí o základní bankovní účet, 
které byly zamítnuty, a o důvodech tohoto 
zamítnutí, a o počtu účtů, které byly 
zrušeny, jakož i o ročních změnách 
spojených se základními bankovními účty. 
Tyto informace by měly být poskytovány 
v souhrnné podobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Peter Simon

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 4 – bod 23

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

23. Členské státy by měly mít povinnost 
zajistit, aby poskytovatelé poskytovali 
vnitrostátním orgánům spolehlivé 
informace alespoň o počtu základních 
bankovních účtů, které byly otevřeny, 
počtu žádostí o základní bankovní účet, 
které byly zamítnuty, a o důvodech tohoto 
zamítnutí, a o počtu účtů, které byly 
zrušeny. Tyto informace by měly být 
poskytovány v souhrnné podobě.

23. Členské státy by měly mít povinnost 
zajistit, aby poskytovatelé poskytovali 
vnitrostátním orgánům každoročně 
spolehlivé informace alespoň o počtu 
základních bankovních účtů, které byly 
otevřeny, počtu žádostí o základní 
bankovní účet, které byly zamítnuty, a 
o důvodech tohoto zamítnutí, a o počtu 
účtů, které byly zrušeny. Tyto informace 
by měly být poskytovány v souhrnné 
podobě.

Or. de
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Pozměňovací návrh 204
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 4 – bod 23

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

23. Členské státy by měly mít povinnost 
zajistit, aby poskytovatelé poskytovali 
vnitrostátním orgánům spolehlivé 
informace alespoň o počtu základních 
bankovních účtů, které byly otevřeny, 
počtu žádostí o základní bankovní účet, 
které byly zamítnuty, a o důvodech tohoto 
zamítnutí, a o počtu účtů, které byly 
zrušeny. Tyto informace by měly být 
poskytovány v souhrnné podobě.

23. Členské státy by měly mít povinnost 
zajistit, aby poskytovatelé poskytovali 
příslušným vnitrostátním orgánům 
spolehlivé informace alespoň o počtu 
základních bankovních účtů, které byly 
otevřeny, počtu žádostí o základní 
bankovní účet, které byly zamítnuty, a 
o důvodech tohoto zamítnutí, a o počtu 
účtů, které byly zrušeny. Tyto informace 
by měly být poskytovány v souhrnné 
podobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 4 – bod 24

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

24. Vnitrostátní orgány by měly mít 
povinnost poskytovat každý rok Komisi, 
Evropskému orgánu pro bankovnictví 
a Evropskému parlamentu souhrnné 
informace a tyto údaje by měly být 
zveřejňovány v souhrnné a srozumitelné 
podobě.

24. Členské státy by měly mít povinnost 
poskytovat každý rok Komisi 
a Evropskému orgánu pro bankovnictví 
souhrnné informace uvedené v bodě 23 
této přílohy. Tyto údaje by měly být 
zveřejňovány v souhrnné a srozumitelné 
podobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Ivo Strejček



PE486.164v01-00 106/121 AM\897689CS.doc

CS

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 4 – bod 24

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

24. Vnitrostátní orgány by měly mít 
povinnost poskytovat každý rok Komisi, 
Evropskému orgánu pro bankovnictví 
a Evropskému parlamentu souhrnné 
informace a tyto údaje by měly být 
zveřejňovány v souhrnné a srozumitelné 
podobě. 

24. Příslušné vnitrostátní orgány by měly 
mít povinnost poskytovat každý rok 
Komisi (Eurostat), Evropskému orgánu 
pro bankovnictví a Evropskému 
parlamentu souhrnné informace a tyto 
údaje by měly být zveřejňovány 
v souhrnné a srozumitelné podobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 5 – bod 25

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

25. Právní předpisy by měly členským 
státům stanovit povinnost jmenovat 
příslušné orgány, aby zajistily a sledovaly 
účelné dodržování požadavků uvedených 
v těchto předpisech. Tyto určené příslušné 
orgány by měly být na poskytovateli 
platebních služeb nezávislé.

25. Členské státy by měly stanovit 
povinnost jmenovat příslušné orgány, aby 
zajistily a sledovaly účelné dodržování 
požadavků uvedených v těchto předpisech. 
Tyto určené příslušné orgány by měly být 
nezávislé na poskytovateli platebních 
služeb, na sdruženích spotřebitelů nebo 
na jakékoli jiné poradní skupině 
zastupující klienty, kteří jsou majiteli 
základních platebních účtů.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 5 – bod 26
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Návrh doporučení Pozměňovací návrh

26. Členské státy by měly mít povinnost 
stanovit zásady pro sankce, jež mají být 
ukládány poskytovatelům za nedodržení 
rámce základního bankovního účtu, což 
zajistí, aby tyto sankce měly odrazující 
účinky; příslušné orgány by měly mít 
povinnost a možnost tyto sankce ukládat.
Finanční prostředky získané 
prostřednictvím sankcí by měly být použity 
pro účely právních předpisů, které mají 
být přijaty, např. na podporu finančního 
vzdělávání nebo na odškodnění. 

26. Členské státy by měly mít povinnost 
stanovit zásady pro sankce, jež mají být 
ukládány poskytovatelům za nedodržení 
rámce základního bankovního účtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Peter Simon

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 5 – bod 26

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

26. Členské státy by měly mít povinnost 
stanovit zásady pro sankce, jež mají být 
ukládány poskytovatelům za nedodržení 
rámce základního bankovního účtu, což 
zajistí, aby tyto sankce měly odrazující 
účinky; příslušné orgány by měly mít 
povinnost a možnost tyto sankce ukládat. 
Finanční prostředky získané 
prostřednictvím sankcí by měly být použity 
pro účely právních předpisů, které mají být 
přijaty, např. na podporu finančního 
vzdělávání nebo na odškodnění.

26. Členské státy by měly mít povinnost 
stanovit zásady pro sankce, jež mají být 
ukládány poskytovatelům za nedodržení 
rámce základního bankovního účtu a za 
neplnění povinnosti poskytovat informace, 
což zajistí, aby tyto sankce měly odrazující 
účinky; příslušné orgány by měly mít 
povinnost a možnost tyto sankce ukládat. 
Finanční prostředky získané 
prostřednictvím sankcí by měly být použity 
pro účely právních předpisů, které mají být 
přijaty, např. na podporu finančního 
vzdělávání nebo na odškodnění. 

Or. de

Pozměňovací návrh 210
Jürgen Klute
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Návrh doporučení
Příloha – doporučení 5 – bod 26

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

26. Členské státy by měly mít povinnost 
stanovit zásady pro sankce, jež mají být 
ukládány poskytovatelům za nedodržení 
rámce základního bankovního účtu, což 
zajistí, aby tyto sankce měly odrazující 
účinky; příslušné orgány by měly mít 
povinnost a možnost tyto sankce ukládat. 
Finanční prostředky získané 
prostřednictvím sankcí by měly být použity 
pro účely právních předpisů, které mají být 
přijaty, např. na podporu finančního 
vzdělávání nebo na odškodnění.

26. Členské státy by měly mít povinnost 
stanovit zásady pro sankce, jež mají být 
ukládány poskytovatelům za nedodržení 
rámce základního bankovního účtu, včetně 
povinností poskytovatelů služeb 
poskytovat informace, což zajistí, aby tyto 
sankce měly odrazující účinky; příslušné 
orgány by měly mít povinnost a možnost 
tyto sankce ukládat. Finanční prostředky 
získané prostřednictvím sankcí by měly být 
použity pro účely právních předpisů, které 
mají být přijaty, např. na podporu 
finančního vzdělávání nebo na odškodnění.

Or. de

Pozměňovací návrh 211
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 5 – bod 26

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

26. Členské státy by měly mít povinnost
stanovit zásady pro sankce, jež mají být 
ukládány poskytovatelům za nedodržení 
rámce základního bankovního účtu, což 
zajistí, aby tyto sankce měly odrazující 
účinky; příslušné orgány by měly mít 
povinnost a možnost tyto sankce ukládat. 
Finanční prostředky získané 
prostřednictvím sankcí by měly být použity 
pro účely právních předpisů, které mají 
být přijaty, např. na podporu finančního 
vzdělávání nebo na odškodnění.

26. Členské státy by měly stanovit zásady 
pro sankce, jež mají být ukládány 
poskytovatelům za nedodržení rámce 
základního bankovního účtu, aby tak 
zajistily odrazující účinky těchto sankcí; 
příslušné orgány by měly mít povinnost 
a možnost tyto sankce ukládat. Finanční 
prostředky získané prostřednictvím sankcí 
by měly být použity např. na podporu 
finančního vzdělávání nebo na odškodnění.

Or. en
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Pozměňovací návrh 212
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 5 – bod 27

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

27. Členské státy by měly pečlivě sledovat 
narušování pravidel hospodářské soutěže 
mezi poskytovateli základních bankovních 
účtů. Pokud by určitá část poskytovatelů 
nesla neúměrně vysoké náklady na 
poskytování základních bankovních účtů, 
mělo by být těmto poskytovatelům 
poskytnuto finanční odškodnění. Zatímco 
u členských států s nedostatečně 
rozvinutými bankovními službami by se 
mělo uvažovat o podpoře rozvoje 
odpovídající infrastruktury, v členských 
státech s velkým rozšířením bankovních 
účtů by mělo postačovat zavedení 
mechanismů přerozdělování v rámci 
sektoru. Příslušné orgány by měly 
napomoci vytvoření vyrovnávacího fondu, 
který by měl být v rámci těchto právních
předpisů financován poskytovateli 
platebních služeb. Pokud by počet 
základních bankovních účtů neodpovídal 
ekonomickému významu určitého 
poskytovatele, měl by mít tento 
poskytovatel nárok na odškodnění.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 5 – bod 27

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

27. Členské státy by měly pečlivě sledovat 
narušování pravidel hospodářské soutěže 
mezi poskytovateli základních bankovních 

27. Členské státy by měly pečlivě sledovat 
narušování pravidel hospodářské soutěže 
mezi poskytovateli základních bankovních 
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účtů. Pokud by určitá část poskytovatelů 
nesla neúměrně vysoké náklady na 
poskytování základních bankovních účtů, 
mělo by být těmto poskytovatelům 
poskytnuto finanční odškodnění. Zatímco 
u členských států s nedostatečně 
rozvinutými bankovními službami by se 
mělo uvažovat o podpoře rozvoje 
odpovídající infrastruktury, v členských 
státech s velkým rozšířením bankovních 
účtů by mělo postačovat zavedení 
mechanismů přerozdělování v rámci 
sektoru. Příslušné orgány by měly 
napomoci vytvoření vyrovnávacího fondu, 
který by měl být v rámci těchto právních 
předpisů financován poskytovateli 
platebních služeb. Pokud by počet 
základních bankovních účtů neodpovídal 
ekonomickému významu určitého 
poskytovatele, měl by mít tento 
poskytovatel nárok na odškodnění.

účtů.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 5 – bod 27

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

27. Členské státy by měly pečlivě sledovat 
narušování pravidel hospodářské soutěže 
mezi poskytovateli základních bankovních 
účtů. Pokud by určitá část poskytovatelů 
nesla neúměrně vysoké náklady na 
poskytování základních bankovních účtů, 
mělo by být těmto poskytovatelům 
poskytnuto finanční odškodnění. Zatímco 
u členských států s nedostatečně 
rozvinutými bankovními službami by se 
mělo uvažovat o podpoře rozvoje 
odpovídající infrastruktury, v členských 
státech s velkým rozšířením bankovních 
účtů by mělo postačovat zavedení 

27. Členské státy by měly pečlivě sledovat 
narušování pravidel hospodářské soutěže 
mezi poskytovateli základních bankovních 
účtů. Pokud by určitá část poskytovatelů 
nesla neúměrně vysoké náklady na 
poskytování základních bankovních účtů, 
mohlo by být těmto poskytovatelům 
poskytnuto finanční odškodnění. Zatímco 
u členských států s nedostatečně 
rozvinutými bankovními službami by se 
mělo uvažovat o podpoře rozvoje 
odpovídající infrastruktury, v členských 
státech s velkým rozšířením bankovních 
účtů by mělo postačovat zavedení 
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mechanismů přerozdělování v rámci 
sektoru. Příslušné orgány by měly
napomoci vytvoření vyrovnávacího fondu, 
který by měl být v rámci těchto právních 
předpisů financován poskytovateli 
platebních služeb. Pokud by počet 
základních bankovních účtů neodpovídal 
ekonomickému významu určitého 
poskytovatele, měl by mít tento 
poskytovatel nárok na odškodnění. 

mechanismů přerozdělování v rámci 
sektoru. Příslušné orgány by mohly
napomoci vytvoření vyrovnávacího fondu, 
který by měl být v rámci těchto právních 
předpisů financován poskytovateli 
platebních služeb. Pokud by počet 
základních bankovních účtů neodpovídal 
ekonomickému významu určitého 
poskytovatele, mohl by mít tento 
poskytovatel nárok na odškodnění. 

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Olle Schmidt

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 5 – bod 27

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

27. Členské státy by měly pečlivě sledovat 
narušování pravidel hospodářské soutěže 
mezi poskytovateli základních bankovních 
účtů. Pokud by určitá část poskytovatelů 
nesla neúměrně vysoké náklady na 
poskytování základních bankovních účtů, 
mělo by být těmto poskytovatelům 
poskytnuto finanční odškodnění. Zatímco 
u členských států s nedostatečně 
rozvinutými bankovními službami by se 
mělo uvažovat o podpoře rozvoje 
odpovídající infrastruktury, v členských 
státech s velkým rozšířením bankovních 
účtů by mělo postačovat zavedení 
mechanismů přerozdělování v rámci 
sektoru. Příslušné orgány by měly 
napomoci vytvoření vyrovnávacího fondu, 
který by měl být v rámci těchto právních 
předpisů financován poskytovateli 
platebních služeb. Pokud by počet 
základních bankovních účtů neodpovídal 
ekonomickému významu určitého 
poskytovatele, měl by mít tento 
poskytovatel nárok na odškodnění.

27. Členské státy by měly sledovat 
narušování pravidel hospodářské soutěže 
mezi poskytovateli základních bankovních 
účtů. Pokud by určitá část poskytovatelů 
nesla neúměrně vysoké náklady na 
poskytování základních bankovních účtů, 
mělo by být těmto poskytovatelům 
poskytnuto finanční odškodnění. Zatímco 
u členských států s nedostatečně 
rozvinutými bankovními službami by se 
mělo uvažovat o podpoře rozvoje 
odpovídající infrastruktury, v členských 
státech s velkým rozšířením bankovních 
účtů by mělo postačovat zavedení 
mechanismů přerozdělování v rámci 
sektoru. Příslušné orgány by měly 
napomoci vytvoření vyrovnávacího fondu, 
který by měl být v rámci těchto právních 
předpisů financován poskytovateli 
platebních služeb. Pokud by počet 
základních bankovních účtů neodpovídal 
ekonomickému významu určitého 
poskytovatele, měl by mít tento 
poskytovatel nárok na odškodnění.
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Or. en

Pozměňovací návrh 216
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 5 – bod 28

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

28. Členské státy by měly mít povinnost
zajistit, aby byly stanoveny odpovídající 
a účelné postupy pro vyřizování stížností 
a zjednávání nápravy v rámci 
mimosoudního řešení sporů týkajících se 
práv a povinností – stanovených podle 
zásad uvedených v těchto právních 
předpisech – mezi poskytovateli platebních 
služeb a spotřebiteli, přičemž tam, kde je to 
vhodné, se využijí stávající orgány. Orgány 
zabývající se alternativním řešením sporů 
musí být nezávislé, snadno dostupné 
a jejich služby musí být poskytovány bez 
úplaty. Jejich rozhodnutí by měla být 
právně závazná. V zájmu zajištění jejich 
nestrannosti musí být zajištěno rovné 
zastoupení poskytovatelů, spotřebitelů 
a ostatních uživatelů. Členské státy by 
měly mít povinnost zajistit, aby se všichni 
poskytovatelé základních bankovních účtů 
obraceli na jeden nebo více takových 
orgánů, které se výše uvedenými 
stížnostmi a zjednáváním nápravy 
zabývají.

28. Členské státy by měly zajistit, aby byly 
stanoveny odpovídající a účelné postupy 
pro vyřizování stížností a zjednávání 
nápravy v rámci mimosoudního řešení 
sporů týkajících se práv a povinností –
stanovených podle zásad uvedených 
v těchto právních předpisech – mezi 
poskytovateli platebních služeb 
a spotřebiteli, přičemž tam, kde je to 
vhodné, se využijí stávající orgány. Orgány 
zabývající se alternativním řešením sporů 
musí být nezávislé, snadno dostupné 
a jejich služby musí být poskytovány bez 
úplaty. Členské státy by měly zajistit, aby 
se všichni poskytovatelé základních 
bankovních účtů obraceli na jeden nebo 
více takových orgánů, které se výše 
uvedenými stížnostmi a zjednáváním 
nápravy zabývají. 

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 5 – bod 28
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Návrh doporučení Pozměňovací návrh

28. Členské státy by měly mít povinnost 
zajistit, aby byly stanoveny odpovídající 
a účelné postupy pro vyřizování stížností 
a zjednávání nápravy v rámci 
mimosoudního řešení sporů týkajících se 
práv a povinností – stanovených podle 
zásad uvedených v těchto právních 
předpisech – mezi poskytovateli platebních 
služeb a spotřebiteli, přičemž tam, kde je to 
vhodné, se využijí stávající orgány. Orgány 
zabývající se alternativním řešením sporů 
musí být nezávislé, snadno dostupné 
a jejich služby musí být poskytovány bez 
úplaty. Jejich rozhodnutí by měla být 
právně závazná. V zájmu zajištění jejich 
nestrannosti musí být zajištěno rovné 
zastoupení poskytovatelů, spotřebitelů
a ostatních uživatelů. Členské státy by 
měly mít povinnost zajistit, aby se všichni 
poskytovatelé základních bankovních účtů 
obraceli na jeden nebo více takových 
orgánů, které se výše uvedenými 
stížnostmi a zjednáváním nápravy 
zabývají.

28. Členské státy by měly mít povinnost 
zajistit, aby byly stanoveny odpovídající 
a účelné postupy pro vyřizování stížností 
a zjednávání nápravy v rámci 
mimosoudního řešení sporů týkajících se 
práv a povinností poskytovatelů platebních 
služeb a jejich klientů, přičemž tam, kde je 
to vhodné, se využijí stávající orgány. 
Orgány zabývající se alternativním řešením 
sporů musí být nezávislé a snadno 
dostupné. V zájmu zajištění jejich 
nestrannosti musí být zajištěno rovné 
zastoupení poskytovatelů, klientů
a příslušných vnitrostátních orgánů. 
Členské státy by měly mít povinnost 
zajistit, aby se všichni poskytovatelé 
základních bankovních účtů obraceli na 
jeden nebo více takových orgánů, které se 
výše uvedenými stížnostmi a zjednáváním 
nápravy zabývají.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 5 – bod 28

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

28. Členské státy by měly mít povinnost 
zajistit, aby byly stanoveny odpovídající 
a účelné postupy pro vyřizování stížností 
a zjednávání nápravy v rámci 
mimosoudního řešení sporů týkajících se 
práv a povinností – stanovených podle 
zásad uvedených v těchto právních 
předpisech – mezi poskytovateli platebních 

28. Členské státy by měly mít povinnost 
zajistit, aby byly stanoveny odpovídající 
a účelné postupy pro vyřizování stížností 
a zjednávání nápravy v rámci 
mimosoudního řešení sporů týkajících se 
práv a povinností – stanovených podle 
zásad uvedených v těchto právních 
předpisech – mezi poskytovateli platebních 
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služeb a spotřebiteli, přičemž tam, kde je to 
vhodné, se využijí stávající orgány. Orgány 
zabývající se alternativním řešením sporů 
musí být nezávislé, snadno dostupné 
a jejich služby musí být poskytovány bez 
úplaty. Jejich rozhodnutí by měla být 
právně závazná. V zájmu zajištění jejich 
nestrannosti musí být zajištěno rovné 
zastoupení poskytovatelů, spotřebitelů 
a ostatních uživatelů. Členské státy by 
měly mít povinnost zajistit, aby se všichni 
poskytovatelé základních bankovních účtů 
obraceli na jeden nebo více takových 
orgánů, které se výše uvedenými 
stížnostmi a zjednáváním nápravy 
zabývají.

služeb a spotřebiteli, přičemž tam, kde je to 
vhodné, se využijí stávající orgány. Orgány 
zabývající se alternativním řešením sporů 
musí být nezávislé, snadno dostupné 
a jejich služby musí být poskytovány bez 
úplaty. V zájmu zajištění jejich 
nestrannosti musí být zajištěno rovné 
zastoupení poskytovatelů, spotřebitelů 
a ostatních uživatelů. Členské státy by 
měly mít povinnost zajistit, aby se všichni 
poskytovatelé základních bankovních účtů 
obraceli na jeden nebo více takových 
orgánů, které se výše uvedenými 
stížnostmi a zjednáváním nápravy 
zabývají.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 5 – bod 29

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

29. Členské státy by měly mít povinnost 
zajistit, aby orgány ADR aktivně 
spolupracovaly při řešení přeshraničních 
sporů. Pokud se spory týkají stran 
v různých členských státech, měla by být 
k řešení stížností spotřebitelů použita síť
FIN NET.

29. Členské státy by měly mít povinnost 
zajistit, aby orgány ADR aktivně 
spolupracovaly při řešení přeshraničních 
sporů. Pokud se spory týkají stran 
v různých členských státech, mělo by být 
zváženo a s ohledem na účinnost řešení 
posouzeno použití sítě FIN NET k řešení 
stížností spotřebitelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 6 – bod 30
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Návrh doporučení Pozměňovací návrh

30. Členské státy provedou tyto právní 
předpisy do 12 měsíců od data jejich 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 6 – bod 30 a (nový)

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

30a. Komise by měla Evropskému 
parlamentu do konce roku 2014 předložit 
výsledky požadovaného nezávislého 
posouzení dopadů na přístup k základním 
bankovním službám v členských státech 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Ivo Strejček

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 6 – bod 31

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

31. Komise by měla v úzké spolupráci 
s členskými státy a zúčastněnými stranami 
do tří let po vstupu těchto právních 
předpisů v platnost a potom každých pět 
let zveřejnit zprávu o jejich uplatňování. 
Tato zpráva zhodnotí:

vypouští se

a) zda členské státy provedly právní 
předpisy v plném rozsahu;
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b) pokrok, jehož bylo dosaženo při 
zajišťování přístupu k základním 
bankovním službám pro všechny občany 
Unie, včetně přímých i nepřímých dopadů 
na odstraňování finančního vyloučení 
a na harmonizaci a integraci drobného 
bankovnictví v celé Unii;
c) informovanost a důvěru veřejnosti, 
pokud jde o dostupnost a jednotlivé 
aspekty základních bankovních účtů 
a práva spotřebitelů týkající se těchto 
bankovních účtů. 
Bude-li to nutné, připojí se ke zprávě 
i návrh změn tohoto právního předpisu. 
Zpráva se předloží Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 6 – bod 31 – písm. b

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

b) pokrok, jehož bylo dosaženo při 
zajišťování přístupu k základním 
bankovním službám pro všechny občany
Unie, včetně přímých i nepřímých dopadů 
na odstraňování finančního vyloučení a na 
harmonizaci a integraci drobného 
bankovnictví v celé Unii;

b) pokrok, jehož bylo dosaženo při 
zajišťování přístupu k základním 
bankovním službám pro všechny dotčené 
zákazníky Unie, včetně přímých 
i nepřímých dopadů na odstraňování 
finančního vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Emilie Turunen

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 6 – bod 31 – písm. b a (nové)
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Návrh doporučení Pozměňovací návrh

ba) konkrétní doporučení pro členské 
státy, v nichž část obyvatelstva nevlastní 
základní bankovní účet, a obecně 
strukturovanou výměnu osvědčených 
postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 6 – bod 31 – písm. c

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

c) informovanost a důvěru veřejnosti, 
pokud jde o dostupnost a jednotlivé 
aspekty základních bankovních účtů 
a práva spotřebitelů týkající se těchto 
bankovních účtů.

c) informovanost dotčených spotřebitelů, 
pokud jde o dostupnost a jednotlivé 
aspekty základních bankovních účtů 
a práva spotřebitelů týkající se těchto 
bankovních účtů.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Philippe De Backer

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 6 – bod 32

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

32. Komise by měla doplnit základní 
bankovní legislativu o další iniciativy, 
jejichž cílem je další integrace 
a harmonizace služeb drobného 
bankovnictví a prevence finančního 
vyloučení. Tento soubor opatření by měl: 

vypouští se

a) zlepšit hospodářskou soutěž v oblasti 
bankovních služeb: (i) zajistit, aby byla 
výše poplatků spojených s bankovními 
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účty transparentní a vzájemně 
porovnatelná, aby spotřebitelé mohli 
srovnávat tarify různých bank a vybírat si 
ty nejlepší nabídky; (ii) odstranit veškeré 
technické a administrativní překážky při 
změnách bankovních účtů, aby zákazníci 
mohli snadno přesunout svůj bankovní 
účet z jedné banky do druhé;
b) zlepšit přijímání různých druhů 
platebních metod ze strany prodejců, aby 
mohli spotřebitelé plně využívat výhod, 
které nabízí elektronický obchod; 
s ohledem na tuto skutečnost by měli 
prodejci nabízet obecně možnost placení 
základní bankovní kartou, aniž by si 
účtovali poplatek za platbu;
c) dále harmonizovat vnitrostátní výklady 
předpisů týkajících se praní špinavých 
peněz, aby bylo zajištěno, že tyto předpisy 
již nebude možné použít jako argument 
pro zamítnutí přístupu k základnímu 
bankovnímu účtu;
d) umožnit přístup ke spravedlivým 
úvěrům a bojovat proti nadměrnému 
zadlužování, nejvýznamnějšímu „novému 
sociálnímu riziku“ v celé Unii, neboť plné 
finanční začlenění vyžaduje přístup 
k dalším základním bankovním službám, 
jako jsou úvěry s nízkým úročením 
a pojištění za důstojných a spravedlivých 
podmínek nebo přístup k finančním 
a poradenským službám.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Ivo Strejček

Návrh doporučení
Příloha – doporučení 6 – bod 32

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

32. Komise by měla doplnit základní 
bankovní legislativu o další iniciativy, 

vypouští se
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jejichž cílem je další integrace 
a harmonizace služeb drobného 
bankovnictví a prevence finančního 
vyloučení. Tento soubor opatření by měl: 
a) zlepšit hospodářskou soutěž v oblasti 
bankovních služeb: (i) zajistit, aby byla 
výše poplatků spojených s bankovními 
účty transparentní a vzájemně 
porovnatelná, aby spotřebitelé mohli 
srovnávat tarify různých bank a vybírat si 
ty nejlepší nabídky; (ii) odstranit veškeré 
technické a administrativní překážky při 
změnách bankovních účtů, aby zákazníci 
mohli snadno přesunout svůj bankovní 
účet z jedné banky do druhé;
b) zlepšit přijímání různých druhů 
platebních metod ze strany prodejců, aby 
mohli spotřebitelé plně využívat výhod, 
které nabízí elektronický obchod; 
s ohledem na tuto skutečnost by měli 
prodejci nabízet obecně možnost placení 
základní bankovní kartou, aniž by si 
účtovali poplatek za platbu;
c) dále harmonizovat vnitrostátní výklady 
předpisů týkajících se praní špinavých 
peněz, aby bylo zajištěno, že tyto předpisy 
již nebude možné použít jako argument 
pro zamítnutí přístupu k základnímu 
bankovnímu účtu;
d) umožnit přístup ke spravedlivým 
úvěrům a bojovat proti nadměrnému 
zadlužování, nejvýznamnějšímu „novému 
sociálnímu riziku“ v celé Unii, neboť plné 
finanční začlenění vyžaduje přístup 
k dalším základním bankovním službám, 
jako jsou úvěry s nízkým úročením 
a pojištění za důstojných a spravedlivých 
podmínek nebo přístup k finančním 
a poradenským službám.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Burkhard Balz
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Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 6 – bod 32

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

32. Komise by měla doplnit základní 
bankovní legislativu o další iniciativy, 
jejichž cílem je další integrace 
a harmonizace služeb drobného 
bankovnictví a prevence finančního
vyloučení. Tento soubor opatření by měl:

32. Komise by měla doplnit základní 
bankovní legislativu o další iniciativy, 
jejichž cílem je zlepšení finančního 
vzdělávání ve školách a další integrace 
a harmonizace služeb drobného 
bankovnictví a prevence finančního 
vyloučení. Tento soubor opatření by měl:

Or. de

Pozměňovací návrh 229
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 2 – bod 32

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

32. Komise by měla doplnit základní 
bankovní legislativu o další iniciativy, 
jejichž cílem je další integrace 
a harmonizace služeb drobného 
bankovnictví a prevence finančního 
vyloučení. Tento soubor opatření by měl: 

32. Komise by měla doplnit základní 
bankovní legislativu o další iniciativy, 
jejichž cílem je další integrace 
a harmonizace služeb drobného 
bankovnictví, lepší a účinnější finanční 
vzdělávání a prevence finančního 
vyloučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Olle Ludvigsson

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 6 – bod 32 – písm. c

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

c) dále harmonizovat vnitrostátní výklady 
předpisů týkajících se praní špinavých 

c) dále vyjasnit vnitrostátní výklady 
předpisů týkajících se praní špinavých 
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peněz, aby bylo zajištěno, že tyto předpisy 
již nebude možné použít jako argument 
pro zamítnutí přístupu k základnímu 
bankovnímu účtu;

peněz a financování terorismu, aby bylo 
zajištěno, že tyto předpisy nikdy nebudou 
použity jako nepodložená záminka pro 
odmítnutí málo významných klientů;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Burkhard Balz

Návrh doporučení
 Příloha – doporučení 6 – bod 32 – písm. d

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

d) umožnit přístup ke spravedlivým 
úvěrům a bojovat proti nadměrnému 
zadlužování, nejvýznamnějšímu „novému 
sociálnímu riziku“ v celé Unii, neboť plné 
finanční začlenění vyžaduje přístup 
k dalším základním bankovním službám, 
jako jsou úvěry s nízkým úročením 
a pojištění za důstojných a spravedlivých 
podmínek nebo přístup k finančním 
a poradenským službám.

d) bojovat proti nadměrnému zadlužování, 
nejvýznamnějšímu „novému sociálnímu 
riziku“ v celé Unii.

Or. de


