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Poprawka 1
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Odniesienie 3a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
zatytułowany „EUROPA 2020: strategia 
na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM (2010) 2020),

Or. en

Poprawka 2
Ivo Strejček

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i 
rozwój nowoczesnej gospodarki o wysokim 
stopniu włączenia społecznego zależy od 
upowszechnienia podstawowych usług 
bankowych i propagowania społecznej 
odpowiedzialności w sektorze bankowym;

A. mając na uwadze, że sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i 
rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na 
wiedzy powinny sprzyjać wzrostowi 
gospodarczemu, konkurencji i 
zwiększeniu wydajności w sektorze 
bankowy UE, który należy odpowiednio 
regulować, aby uniknąć negatywnych 
skutków zewnętrznych dla unijnej 
gospodarki i całego społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 3
Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i 
rozwój nowoczesnej gospodarki o 
wysokim stopniu włączenia społecznego
zależy od upowszechnienia podstawowych 
usług bankowych i propagowania 
społecznej odpowiedzialności w sektorze 
bankowym;

A. mając na uwadze, że sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i 
rozwój nowoczesnej gospodarki o 
wysokim stopniu włączenia społecznego 
zależy od upowszechnienia przystępnych 
cenowo i łatwo dostępnych podstawowych 
usług bankowych i propagowania 
społecznej odpowiedzialności w sektorze 
bankowym;

Or. en

Poprawka 4
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i 
rozwój nowoczesnej gospodarki o 
wysokim stopniu włączenia społecznego 
zależy od upowszechnienia podstawowych 
usług bankowych i propagowania 
społecznej odpowiedzialności w sektorze 
bankowym;

A. mając na uwadze, że sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i 
rozwój nowoczesnej gospodarki o 
wysokim stopniu włączenia społecznego 
zależy między innymi od upowszechnienia 
podstawowych usług bankowych i 
propagowania społecznej 
odpowiedzialności w sektorze bankowym;

Or. en

Poprawka 5
Ivo Strejček

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że podstawowym 
celem sektora bankowego UE powinno 
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pozostać zapewnienie finansowania 
gospodarki realnej, a także wkładu w 
świadczenie podstawowych usług 
bankowych na rzecz wszystkich obywateli 
UE w całej Unii, którzy nie posiadają 
jeszcze rachunku bankowego w państwie 
członkowskim, w którym złożyli wniosek o 
otwarcie rachunku;

Or. en

Poprawka 6
Ivo Strejček

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że dostęp do 
podstawowych usług bankowych jest 
warunkiem koniecznym, który umożliwia
konsumentom czerpanie korzyści z rynku 
wewnętrznego, zwłaszcza z migracji 
transgranicznej, przelewów środków 
pieniężnych oraz zakupu dóbr i usług po 
niedyskryminacyjnej cenie; mając również 
na uwadze, że roczny koszt potencjalnie 
utraconych możliwości, związany z 
brakiem dostępu do rachunku płatniczego, 
szacowany jest na kwotę z przedziału 185 
EUR do 365 EUR w przeliczeniu na 
konsumenta;

B. mając na uwadze, że dostęp do 
podstawowych usług bankowych ułatwia 
konsumentom o niskich dochodach dostęp 
do podstawowych instrumentów 
płatniczych służących do deponowania, 
przelewania i pobierania gotówki na 
rynku wewnętrznym, zwłaszcza z 
transgranicznego przepływu 
pracowników, przelewów środków 
pieniężnych oraz zakupu dóbr i usług; 
mając również na uwadze, że koszt 
potencjalnie utraconych możliwości, 
związany z brakiem dostępu do 
jakichkolwiek instrumentów płatniczych z 
wyjątkiem gotówki powinien zostać 
dokładnie oszacowany i wyjaśniony;

Or. en

Poprawka 7
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że dostęp do 
podstawowych usług bankowych jest 
warunkiem koniecznym, który umożliwia 
konsumentom czerpanie korzyści z rynku 
wewnętrznego, zwłaszcza z migracji 
transgranicznej, przelewów środków 
pieniężnych oraz zakupu dóbr i usług po 
niedyskryminacyjnej cenie; mając również 
na uwadze, że roczny koszt potencjalnie 
utraconych możliwości, związany z 
brakiem dostępu do rachunku płatniczego, 
szacowany jest na kwotę z przedziału 185 
EUR do 365 EUR w przeliczeniu na 
konsumenta;

B. mając na uwadze, że dostęp do 
podstawowych usług bankowych jest 
jednym z warunków koniecznych, który 
umożliwia konsumentom czerpanie 
korzyści z rynku wewnętrznego, zwłaszcza 
ze swobodnego przemieszczania się, z 
migracji transgranicznej, przelewów 
środków pieniężnych oraz zakupu dóbr i 
usług po niedyskryminacyjnej cenie; mając 
również na uwadze, że roczny koszt 
potencjalnie utraconych możliwości, 
związany z brakiem dostępu do rachunku 
płatniczego, szacowany jest na kwotę z 
przedziału 185 EUR do 365 EUR w 
przeliczeniu na konsumenta;

Or. en

Poprawka 8
Emilie Turunen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że dostęp do 
podstawowych usług bankowych jest 
warunkiem koniecznym, który umożliwia 
konsumentom czerpanie korzyści z rynku 
wewnętrznego, zwłaszcza z migracji 
transgranicznej, przelewów środków 
pieniężnych oraz zakupu dóbr i usług po 
niedyskryminacyjnej cenie; mając również
na uwadze, że roczny koszt potencjalnie 
utraconych możliwości, związany z 
brakiem dostępu do rachunku płatniczego, 
szacowany jest na kwotę z przedziału 185 
EUR do 365 EUR w przeliczeniu na 
konsumenta;

B. mając na uwadze, że dostęp do 
podstawowych usług bankowych jest 
warunkiem koniecznym, który umożliwia 
konsumentom czerpanie korzyści z rynku 
wewnętrznego, zwłaszcza z migracji 
transgranicznej, przelewów środków 
pieniężnych oraz zakupu dóbr i usług po 
niedyskryminacyjnej cenie; mając na 
uwadze, że podstawowe usługi bankowe 
są niezbędne, aby konsumenci mogli 
osiągać korzyści z handlu 
elektronicznego; mając również na 
uwadze, że roczny koszt potencjalnie 
utraconych możliwości, związany z 
brakiem dostępu do rachunku płatniczego, 
szacowany jest na kwotę z przedziału 185 
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EUR do 365 EUR w przeliczeniu na 
konsumenta;

Or. en

Poprawka 9
Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że dostęp do 
podstawowych usług bankowych jest 
warunkiem koniecznym, który umożliwia 
konsumentom czerpanie korzyści z rynku 
wewnętrznego, zwłaszcza z migracji 
transgranicznej, przelewów środków 
pieniężnych oraz zakupu dóbr i usług po 
niedyskryminacyjnej cenie; mając również 
na uwadze, że roczny koszt potencjalnie 
utraconych możliwości, związany z 
brakiem dostępu do rachunku płatniczego, 
szacowany jest na kwotę z przedziału 185 
EUR do 365 EUR w przeliczeniu na 
konsumenta;

B. mając na uwadze, że dostęp do 
podstawowych usług bankowych jest 
warunkiem koniecznym, który umożliwia 
konsumentom czerpanie korzyści z rynku 
wewnętrznego, zwłaszcza z migracji 
transgranicznej, przelewów środków 
pieniężnych oraz zakupu dóbr i usług przy
przystępnych kosztach transakcyjnych; 
mając również na uwadze, że roczny koszt 
potencjalnie utraconych możliwości, 
związany z brakiem dostępu do rachunku 
płatniczego, szacowany jest na kwotę z 
przedziału 185 EUR do 365 EUR w 
przeliczeniu na konsumenta;

Or. en

Poprawka 10
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że dostęp do 
podstawowych usług bankowych jest 
warunkiem koniecznym, który umożliwia 
konsumentom czerpanie korzyści z rynku 
wewnętrznego, zwłaszcza z migracji 
transgranicznej, przelewów środków 

B. mając na uwadze, że dostęp do 
podstawowych usług bankowych jest 
warunkiem koniecznym, który umożliwia 
konsumentom czerpanie korzyści z rynku 
wewnętrznego, zwłaszcza z migracji 
transgranicznej, przelewów środków 
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pieniężnych oraz zakupu dóbr i usług po 
niedyskryminacyjnej cenie; mając również 
na uwadze, że roczny koszt potencjalnie 
utraconych możliwości, związany z 
brakiem dostępu do rachunku płatniczego, 
szacowany jest na kwotę z przedziału 185 
EUR do 365 EUR w przeliczeniu na 
konsumenta;

pieniężnych oraz zakupu dóbr i usług po 
odpowiedniej cenie; mając również na 
uwadze, że roczny koszt potencjalnie 
utraconych możliwości, związany z 
brakiem dostępu do rachunku płatniczego, 
szacowany jest na kwotę z przedziału 185 
EUR do 365 EUR w przeliczeniu na 
konsumenta;

Or. en

Poprawka 11
Emilie Turunen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że dostęp do 
podstawowych usług bankowych w coraz 
większej mierze staje się warunkiem 
wstępnym włączenia społecznego, jeżeli 
chodzi o zatrudnienie, opiekę zdrowotną i 
mieszkalnictwo;

Or. en

Poprawka 12
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że obecnie 7% 
wszystkich konsumentów w Unii, tj. 30 
milionów osób, nie ma dostępu do 
podstawowych usług bankowych, a około 
7 milionów zostało odrzuconych przez 
dostawców usług płatniczych; mając 
również na uwadze, że wykluczenie 

C. mając na uwadze, że obecnie 7% 
wszystkich konsumentów w Unii, tj. 30 
milionów osób, dobrowolnie lub z 
przymusu, nie ma dostępu do 
podstawowych usług bankowych, a około 
7 milionów zostało odrzuconych przez 
dostawców usług płatniczych; mając 
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finansowe jest o wiele większym 
problemem w większości państw 
członkowskich UE-12;

również na uwadze, że wykluczenie 
finansowe różni się w poszczególnych 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że w niektórych państwach 
członkowskich odnotowuje się bardzo 
niski wskaźnik rozpowszechnienia 
rachunków bankowych;

Or. en

Poprawka 13
Ivo Strejček

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że obecnie 7% 
wszystkich konsumentów w Unii, tj. 30 
milionów osób, nie ma dostępu do 
podstawowych usług bankowych, a około 
7 milionów zostało odrzuconych przez 
dostawców usług płatniczych; mając 
również na uwadze, że wykluczenie 
finansowe jest o wiele większym 
problemem w większości państw 
członkowskich UE-12;

C. mając na uwadze, że zgodnie z 
oszacowaniami Komisji obecnie 7% 
dorosłych mieszkańców UE, tj. 30 
milionów osób, nie ma rachunku 
bankowego, a około 6–7 milionów osób 
zostało odrzuconych przez dostawców 
usług płatniczych lub nie odważyło się 
złożyć wniosku o otwarcie rachunku 
bankowego; mając również na uwadze, że 
włączenie społeczne pod względem 
finansowym osiąga średnio poziom 91% 
dorosłych mieszkańców UE-12 w 
porównaniu z 97% w UE-15, przy 
najniższym poziomie w Rumunii i 
Bułgarii sięgającym 50%;

Or. en

Poprawka 14
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ca. podkreśla, że każdy konsument ma 
prawo do podjęcia decyzji o nieposiadaniu 
rachunku bankowego lub podstawowego 
rachunku bankowego; w związku z tym 
nie należy nakładać na konsumentów 
obowiązku dysponowania rachunkiem 
bankowym lub podstawowym rachunkiem 
bankowym; podkreśla jednak w tym 
względzie znaczenie edukacji finansowej, 
jeżeli chodzi o wskazanie korzyści 
płynących z włączenia społecznego pod 
względem finansowym;

Or. en

Poprawka 15
Liem Hoang Ngoc

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że nieposiadanie 
rachunku bankowego jest w obecnym 
społeczeństwie poważnym utrudnieniem, 
ponieważ osoby, które go nie mają, 
napotykają więcej problemów w 
znalezieniu pracy, wynajęciu 
nieruchomości, płaceniu podatków czy 
otrzymywaniu wynagrodzenia;

Or. fr

Poprawka 16
Ivo Strejček

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że należy zająć się 
problemem rozbieżnej jakości produktów i 
niskiej konkurencji w bankowości 
detalicznej; mając również na uwadze, że 
integracji sektora bankowego nie można 
zakończyć bez dalszej konwergencji i 
harmonizacji zapewniającej wysokiej 
jakości standardy;

skreślony

Or. en

Poprawka 17
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że należy zająć się 
problemem rozbieżnej jakości produktów i 
niskiej konkurencji w bankowości 
detalicznej; mając również na uwadze, że 
integracji sektora bankowego nie można 
zakończyć bez dalszej konwergencji i 
harmonizacji zapewniającej wysokiej 
jakości standardy;

skreślony

Or. en

Poprawka 18
Ivo Strejček

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że zapewniane przez 
banki centralne środki pieniężne są 
dobrem publicznym oraz że rośnie 

skreślony
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znaczenie elektronicznych środków 
płatniczych zapewnianych przez 
dostawców prywatnych, prowadząc do 
zmniejszenia wydatków publicznych 
związanych z publicznym zapewnianiem 
środków pieniężnych i tworzenia 
monopolu branży finansowej w zakresie 
obsługi płatności detalicznych; mając 
również na uwadze, że w takich 
okolicznościach użytkownicy coraz 
częściej ponoszą opłaty z tytułu dostępu do 
swoich depozytów i przeprowadzania 
transakcji pieniężnych;

Or. en

Poprawka 19
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że zapewniane przez 
banki centralne środki pieniężne są 
dobrem publicznym oraz że rośnie 
znaczenie elektronicznych środków 
płatniczych zapewnianych przez 
dostawców prywatnych, prowadząc do 
zmniejszenia wydatków publicznych 
związanych z publicznym zapewnianiem 
środków pieniężnych i tworzenia 
monopolu branży finansowej w zakresie 
obsługi płatności detalicznych; mając 
również na uwadze, że w takich 
okolicznościach użytkownicy coraz 
częściej ponoszą opłaty z tytułu dostępu do 
swoich depozytów i przeprowadzania 
transakcji pieniężnych;

skreślony

Or. en
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Poprawka 20
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że banki mogą 
wykluczyć możliwość otwarcia rachunku 
bankowego przez osoby niebędące 
rezydentami państwa członkowskiego, w 
którym bank jest zarejestrowany; mając 
na uwadze, że ograniczenia w otwarciu 
rachunku bankowego dla obcokrajowców 
stoją w sprzeczności z zasadami wolnego 
rynku;

Or. lv

Poprawka 21
Ivo Strejček

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że ogólny rozwój 
gospodarczy i spójność społeczna 
przyczyniają się do wysokiej liczby osób 
posiadających rachunek bankowy; mając 
na uwadze, że w państwach 
członkowskich 33-procentowa różnica w 
odsetku populacji posiadającej bieżący 
rachunek bankowy może zostać 
uzasadniona poziomem rozwoju 
gospodarczego, z czego wynika, że 
pozostałe 67% zależy od innych 
czynników, np. uregulowań prawnych;

F. mając na uwadze, że ogólny rozwój 
gospodarczy łącznie z wysokim poziomem 
umiejętności obsługi komputera i łatwym 
dostępem do internetu szerokopasmowego 
przyczynia się do wysokiej liczby osób 
posiadających rachunek bankowy oraz do 
zakończenia procesu tworzenia 
wewnętrznego rynku usług 
elektronicznych;

Or. en
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Poprawka 22
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że ogólny rozwój 
gospodarczy i spójność społeczna 
przyczyniają się do wysokiej liczby osób 
posiadających rachunek bankowy; mając 
na uwadze, że w państwach członkowskich 
33-procentowa różnica w odsetku 
populacji posiadającej bieżący rachunek 
bankowy może zostać uzasadniona 
poziomem rozwoju gospodarczego, z 
czego wynika, że pozostałe 67% zależy od 
innych czynników, np. uregulowań 
prawnych;

F. mając na uwadze, że ogólny rozwój 
gospodarczy i spójność społeczna 
przyczyniają się do wysokiej liczby osób 
posiadających rachunek bankowy; mając 
na uwadze, że w państwach członkowskich 
33-procentowa różnica w odsetku 
populacji posiadającej bieżący rachunek 
bankowy może zostać uzasadniona 
poziomem rozwoju gospodarczego, z 
czego wynika, że pozostałe 67% zależy od 
innych czynników, np. uregulowań 
prawnych lub instrumentów 
samoregulacyjnych;

Or. en

Poprawka 23
Ivo Strejček

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że dostawcy usług 
płatniczych, działając zgodnie z logiką 
rynku, koncentrują się zwykle na 
konsumentach atrakcyjnych pod względem 
komercyjnym, pozbawiając konsumentów 
ze słabszych grup społecznych takiego 
samego wyboru produktów; mając na 
uwadze, że kodeksy branżowe, które 
zostały wprowadzone już w Niemczech, 
Wielkiej Brytanii, Włoszech, Irlandii, 
Słowenii i Luksemburgu, były w dużej 
mierze wynikiem nacisków społecznych i 
żądań wdrożenia inicjatyw 
ustawodawczych; mając na uwadze, że 

G. mając na uwadze, że różne kategorie 
dostawców usług płatniczych, w 
szczególności banki prywatne, działając 
zgodnie z logiką rynku, muszą się 
koncentrować przede wszystkim na 
konsumentach atrakcyjnych pod względem 
komercyjnym bardziej niż na 
konsumentach o niskich dochodach, co 
wyjaśnia, dlaczego należy dostarczyć tym 
bankom odpowiednich zachęt, aby 
zwiększyć wymiar włączenia społecznego 
ich oferty usług;
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instrumenty samoregulacyjne pozwoliły 
uzyskać pozytywne wyniki, ale 
jednocześnie nie potrafiły skutecznie 
zapewnić powszechnego dostępu do 
podstawowego rachunku bankowego;

Or. en

Poprawka 24
Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że dostawcy usług 
płatniczych, działając zgodnie z logiką 
rynku, koncentrują się zwykle na 
konsumentach atrakcyjnych pod względem 
komercyjnym, pozbawiając konsumentów 
ze słabszych grup społecznych takiego 
samego wyboru produktów; mając na 
uwadze, że kodeksy branżowe, które 
zostały wprowadzone już w Niemczech, 
Wielkiej Brytanii, Włoszech, Irlandii, 
Słowenii i Luksemburgu, były w dużej 
mierze wynikiem nacisków społecznych i 
żądań wdrożenia inicjatyw 
ustawodawczych; mając na uwadze, że 
instrumenty samoregulacyjne pozwoliły 
uzyskać pozytywne wyniki, ale 
jednocześnie nie potrafiły skutecznie 
zapewnić powszechnego dostępu do 
podstawowego rachunku bankowego;

G. mając na uwadze, że dostawcy usług 
płatniczych, działając zgodnie z logiką 
rynku, koncentrują się zwykle na 
konsumentach atrakcyjnych pod względem 
komercyjnym, pozbawiając mniej 
atrakcyjnych konsumentów takiego 
samego wyboru produktów; mając na 
uwadze, że kodeksy branżowe, które 
zostały wprowadzone już w Niemczech, 
Wielkiej Brytanii, Włoszech, Irlandii, 
Słowenii i Luksemburgu, były w dużej 
mierze wynikiem nacisków społecznych i 
żądań wdrożenia inicjatyw 
ustawodawczych; mając na uwadze, że 
instrumenty samoregulacyjne pozwoliły 
uzyskać różne wyniki oraz nie potrafiły 
skutecznie zapewnić powszechnego 
dostępu do podstawowego rachunku 
bankowego;

Or. en

Poprawka 25
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że dostawcy usług 
płatniczych, działając zgodnie z logiką 
rynku, koncentrują się zwykle na 
konsumentach atrakcyjnych pod względem 
komercyjnym, pozbawiając konsumentów 
ze słabszych grup społecznych takiego 
samego wyboru produktów; mając na 
uwadze, że kodeksy branżowe, które 
zostały wprowadzone już w Niemczech, 
Wielkiej Brytanii, Włoszech, Irlandii, 
Słowenii i Luksemburgu, były w dużej 
mierze wynikiem nacisków społecznych i 
żądań wdrożenia inicjatyw 
ustawodawczych; mając na uwadze, że 
instrumenty samoregulacyjne pozwoliły 
uzyskać pozytywne wyniki, ale 
jednocześnie nie potrafiły skutecznie 
zapewnić powszechnego dostępu do 
podstawowego rachunku bankowego;

G. mając na uwadze, że dostawcy usług 
płatniczych koncentrują się zwykle na 
konsumentach atrakcyjnych pod względem 
komercyjnym, w niektórych przypadkach 
pozbawiając z tego powodu mniej 
atrakcyjnych konsumentów takiego 
samego wyboru produktów; mając na 
uwadze, że kodeksy branżowe, które 
zostały wprowadzone już w Niemczech, 
Wielkiej Brytanii, Włoszech, Irlandii, 
Słowenii i Luksemburgu, były między 
innymi wynikiem nacisków społecznych i 
żądań wdrożenia inicjatyw 
ustawodawczych; mając na uwadze, że 
instrumenty samoregulacyjne pozwoliły 
uzyskać pozytywne lub różne wyniki;

Or. en

Poprawka 26
Ivo Strejček

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że stosowane w 
sektorze bankowym kodeksy postępowania 
oraz instrumenty samoregulacyjne należy 
opracowywać na podstawie konsultacji z 
przedstawicielami społeczeństwa i branży 
uruchamianych przez właściwe organy 
krajowe, a w stosownych przypadkach 
działaniem następczym powinno być 
przedstawienie inicjatyw ustawodawczych 
na szczeblu krajowym;

Or. en
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Poprawka 27
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że podejścia prawne 
do zapewnienia powszechnego dostępu do 
podstawowych usług bankowych 
przyniosły zadowalające wyniki w Belgii i 
Francji, gdzie liczba obywateli 
nieposiadających rachunków bankowych 
spadła o odpowiednio 75% i 30%, a także 
w Finlandii i Danii, gdzie z usług 
bankowych korzysta 100% gospodarstw 
domowych;

H. mając na uwadze, że podejścia prawne 
do zapewnienia powszechnego dostępu do 
podstawowych usług bankowych 
przyniosły zadowalające wyniki w Belgii, 
Danii, Finlandii i Francji;

Or. en

Poprawka 28
Emilie Turunen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że podejścia prawne 
do zapewnienia powszechnego dostępu do 
podstawowych usług bankowych 
przyniosły zadowalające wyniki w Belgii i 
Francji, gdzie liczba obywateli 
nieposiadających rachunków bankowych 
spadła o odpowiednio 75% i 30%, a także 
w Finlandii i Danii, gdzie z usług 
bankowych korzysta 100% gospodarstw 
domowych;

H. mając na uwadze, że podejścia prawne 
do zapewnienia powszechnego dostępu do 
podstawowych usług bankowych 
przyniosły zadowalające wyniki w Belgii i 
Francji, gdzie liczba obywateli 
nieposiadających rachunków bankowych 
spadła o odpowiednio 75% i 30%, 
uwzględniając jednak, że w tych 
państwach konsumenci nadal napotykają 
w praktyce trudności w korzystaniu z ich 
prawa1 oraz że celem do osiągnięcia musi 
być zapewnienie prawa dostępu do usług 
bankowych 100% gospodarstw 
domowych, jak ma to obecnie miejsce w 
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Finlandii i Danii;
__________________
1 We Francji, przy 98,4% osób dorosłych 
mających rachunki bankowe, nie posiada 
ich nadal 750 000 mieszkańców tego 
państwa. Procedurę otwarcia rachunku 
bankowego obowiązującą w tym państwie 
uznaje się za skomplikowaną, mało znaną 
i w związku z tym niewykorzystywaną: 
każdego roku korzysta z niej mniej niż 35 
000 osób.

Or. en

Poprawka 29
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że podejścia prawne 
do zapewnienia powszechnego dostępu do 
podstawowych usług bankowych 
przyniosły zadowalające wyniki w Belgii i 
Francji, gdzie liczba obywateli 
nieposiadających rachunków bankowych 
spadła o odpowiednio 75% i 30%, a także
w Finlandii i Danii, gdzie z usług 
bankowych korzysta 100% gospodarstw 
domowych;

H. mając na uwadze, że podejścia prawne 
do zapewnienia powszechnego dostępu do 
podstawowych usług bankowych 
przyniosły zadowalające wyniki w Belgii i 
Francji, gdzie liczba obywateli 
nieposiadających rachunków bankowych 
spadła o odpowiednio 75% i 30%, 
uwzględniając jednak, że w tych 
państwach konsumenci nadal napotykają 
w praktyce trudności w korzystaniu z ich 
praw oraz że celem do osiągnięcia musi 
być zapewnienie prawa dostępu do usług 
bankowych 100% gospodarstw 
domowych, jak ma to obecnie miejsce w 
Finlandii i Danii;

Or. en

Poprawka 30
Olle Ludvigsson
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Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że podejścia prawne 
do zapewnienia powszechnego dostępu do 
podstawowych usług bankowych 
przyniosły zadowalające wyniki w Belgii i 
Francji, gdzie liczba obywateli 
nieposiadających rachunków bankowych 
spadła o odpowiednio 75% i 30%, a także 
w Finlandii i Danii, gdzie z usług 
bankowych korzysta 100% gospodarstw 
domowych;

H. mając na uwadze, że podejścia prawne 
do zapewnienia powszechnego dostępu do 
podstawowych usług bankowych 
przyniosły zadowalające wyniki w Belgii i 
Francji, gdzie liczba obywateli 
nieposiadających rachunków bankowych 
spadła o odpowiednio 75% i 30%, a także 
w Finlandii i Danii, gdzie z usług 
bankowych korzysta prawie 100% 
gospodarstw domowych;

Or. en

Poprawka 31
Ivo Strejček

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie nie zareagowały 
odpowiednio na wspomniane wyżej 
zalecenie Komisji, a w 15 państwach 
członkowskich nadal nie wprowadzono 
względem banków ani prawnego, ani 
dobrowolnego zobowiązania do 
zapewniania podstawowych usług 
bankowych;

skreślony

Or. en

Poprawka 32
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie nie zareagowały 
odpowiednio na wspomniane wyżej 
zalecenie Komisji, a w 15 państwach 
członkowskich nadal nie wprowadzono 
względem banków ani prawnego, ani 
dobrowolnego zobowiązania do 
zapewniania podstawowych usług 
bankowych;

I. mając na uwadze, że nie wszystkie 
państwa członkowskie zareagowały 
odpowiednio na wspomniane wyżej 
zalecenie Komisji, a w 15 państwach 
członkowskich nadal nie wprowadzono 
względem banków ani prawnego, ani 
dobrowolnego zobowiązania do 
zapewniania podstawowych usług 
bankowych;

Or. en

Poprawka 33
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie nie zareagowały 
odpowiednio na wspomniane wyżej 
zalecenie Komisji, a w 15 państwach 
członkowskich nadal nie wprowadzono 
względem banków ani prawnego, ani 
dobrowolnego zobowiązania do 
zapewniania podstawowych usług 
bankowych;

I. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie nie podjęły odpowiednich 
działań wymaganych w zaleceniu Komisji 
w sprawie w sprawie dostępu do zwykłego 
rachunku płatniczego, przy czym 10 
państw członkowskich nie udzieliło 
Komisji żadnej odpowiedzi do dnia 6 
marca 2012 r. Mając na uwadze, że 
Włochy i Irlandia są jedynymi państwami 
członkowskimi, w których podjęto 
konkretne działania następcze. Mając na 
uwadze, że w większości państw 
członkowskich wyraźnie brakuje woli 
politycznej do dążenia do podniesienia 
poziomu włączenia społecznego pod 
względem finansowym oraz zwiększenia 
liczby osób posiadających rachunek 
bankowy, a w zbyt wielu państwach 
członkowskich nadal nie wprowadzono 
względem banków ani prawnego, ani 
dobrowolnego zobowiązania do 
zapewniania podstawowych usług 
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bankowych;

Or. en

Poprawka 34
Ivo Strejček

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że skuteczność 
podstawowego rachunku bankowego 
zależy od jego bezproblemowego otwarcia, 
nawet w przypadku osób z 
niestandardowym dowodem tożsamości, 
oraz wykonywania w ramach tego 
rachunku pewnego zakresu 
najistotniejszych usług, a także wdrożenia
środków zapewniających skuteczny nadzór 
i rozwiązywanie sporów;

J. mając na uwadze, że aby podstawowy 
rachunek bankowy był skuteczny należy 
nadać mu formę rachunku depozytowego, 
zapewnić łatwą procedurę jego otwarcia 
po preferencyjnych cenach oraz pewien 
zakres usług w ramach tego rachunku, 
takich jak karta debetowa lub karta 
przedpłacona, z wyłączeniem kredytu w 
rachunku bieżącym, aby dostarczyć 
posiadaczowi rachunku środków 
alternatywnych wobec gotówki; konieczne 
jest także wdrożenie środków 
zapewniających skuteczny nadzór i 
rozwiązywanie sporów między bankiem i 
posiadaczem rachunku;

Or. en

Poprawka 35
Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że skuteczność 
podstawowego rachunku bankowego
zależy od jego bezproblemowego otwarcia, 
nawet w przypadku osób z 
niestandardowym dowodem tożsamości,
oraz wykonywania w ramach tego 

J. mając na uwadze, że skuteczność 
podstawowego rachunku płatniczego
zależy od jego bezproblemowego otwarcia 
oraz wykonywania w ramach tego 
rachunku pewnego zakresu 
najistotniejszych usług, a także wdrożenia 
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rachunku pewnego zakresu 
najistotniejszych usług, a także wdrożenia 
środków zapewniających skuteczny nadzór 
i rozwiązywanie sporów;

środków zapewniających skuteczny nadzór 
i rozwiązywanie sporów, jak również 
ułatwiających dostęp do tych rachunków 
konsumentom bez stałego adresu lub 
standardowego dowodu tożsamości;

Or. en

Poprawka 36
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że skuteczność 
podstawowego rachunku bankowego 
zależy od jego bezproblemowego otwarcia, 
nawet w przypadku osób z 
niestandardowym dowodem tożsamości,
oraz wykonywania w ramach tego 
rachunku pewnego zakresu 
najistotniejszych usług, a także wdrożenia 
środków zapewniających skuteczny nadzór 
i rozwiązywanie sporów;

J. mając na uwadze, że skuteczność 
podstawowego rachunku bankowego 
zależy od jego bezproblemowego otwarcia 
oraz wykonywania w ramach tego 
rachunku pewnego zakresu 
najistotniejszych usług; konieczne jest
także wdrożenie środków zapewniających 
skuteczny nadzór i rozwiązywanie sporów;

Or. en

Poprawka 37
Gay Mitchell

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że skuteczność 
podstawowego rachunku bankowego 
zależy od jego bezproblemowego otwarcia, 
nawet w przypadku osób z 
niestandardowym dowodem tożsamości,
oraz wykonywania w ramach tego 
rachunku pewnego zakresu 

J. mając na uwadze, że skuteczność 
podstawowego rachunku bankowego 
zależy od jego bezproblemowego otwarcia 
oraz wykonywania w ramach tego 
rachunku pewnego zakresu 
najistotniejszych usług, a także wdrożenia 
środków zapewniających skuteczny nadzór 
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najistotniejszych usług, a także wdrożenia 
środków zapewniających skuteczny nadzór 
i rozwiązywanie sporów;

i rozwiązywanie sporów;

Or. en

Poprawka 38
Burkhard Balz

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że skuteczność 
podstawowego rachunku bankowego 
zależy od jego bezproblemowego otwarcia, 
nawet w przypadku osób z 
niestandardowym dowodem tożsamości,
oraz wykonywania w ramach tego 
rachunku pewnego zakresu 
najistotniejszych usług, a także wdrożenia 
środków zapewniających skuteczny nadzór 
i rozwiązywanie sporów;

J. mając na uwadze, że skuteczność 
podstawowego rachunku bankowego 
zależy od jego bezproblemowego otwarcia 
oraz wykonywania w ramach tego 
rachunku pewnego zakresu 
najistotniejszych usług, a także wdrożenia 
środków zapewniających skuteczny nadzór 
i rozwiązywanie sporów;

Or. de

Poprawka 39
Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Punkt Ja preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że dostawcy usług 
płatniczych, w kontekście świadczenia 
podstawowych usług bankowych, powinni 
w wyważony i odpowiedni sposób 
stosować wymogi dotyczące należytej 
staranności wobec klienta określone w 
prawodawstwie w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i 
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finansowaniu terroryzmu; mając na 
uwadze, że nie należy nikomu odmawiać 
prawa dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego ani nikogo 
wykluczać z tego prawa ze wspomnianych 
względów, chyba że istnieją ku temu 
dobrze uzasadnione i obiektywne powody; 
mając również na uwadze, że nigdy nie 
należy korzystać z tego prawodawstwa 
jako nieuzasadnionego pretekstu do 
odrzucenia konsumentów mniej 
atrakcyjnych pod względem komercyjnym;

Or. en

Poprawka 40
Ivo Strejček

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że banki powinny 
uwzględniać w swoich strategiach 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
przyjęcie odpowiedzialności za 
zapewnienie dostępu do bezpłatnych 
podstawowych usług bankowych na równi 
z organami publicznymi i społeczeństwem 
obywatelskim;

skreślony

Or. en

Poprawka 41
Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że banki powinny 
uwzględniać w swoich strategiach 

K. mając na uwadze, że dostawcy usług 
płatniczych powinni ponosić 
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społecznej odpowiedzialności biznesu 
przyjęcie odpowiedzialności za 
zapewnienie dostępu do bezpłatnych 
podstawowych usług bankowych na równi 
z organami publicznymi i społeczeństwem 
obywatelskim;

odpowiedzialność za zapewnienie dostępu 
do podstawowego rachunku płatniczego, 
bezpłatnie lub po rozsądnej cenie;

Or. en

Poprawka 42
Gay Mitchell

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że banki powinny 
uwzględniać w swoich strategiach 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
przyjęcie odpowiedzialności za 
zapewnienie dostępu do bezpłatnych 
podstawowych usług bankowych na równi 
z organami publicznymi i społeczeństwem 
obywatelskim;

K. mając na uwadze, że banki powinny 
uwzględniać w swoich strategiach 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
przyjęcie odpowiedzialności za otwieranie
bezpłatnych podstawowych rachunków
bankowych na równi z organami 
publicznymi i społeczeństwem 
obywatelskim;

Or. en

Poprawka 43
Burkhard Balz

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że banki powinny 
uwzględniać w swoich strategiach 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
przyjęcie odpowiedzialności za 
zapewnienie dostępu do bezpłatnych 
podstawowych usług bankowych na równi 
z organami publicznymi i społeczeństwem 

K. mając na uwadze, że banki powinny 
uwzględniać w swoich strategiach 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
przyjęcie odpowiedzialności za 
zapewnienie bezpłatnego otwierania 
podstawowych rachunków bankowych na 
równi z organami publicznymi i 
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obywatelskim; społeczeństwem obywatelskim;

Or. de

Poprawka 44
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że banki powinny 
uwzględniać w swoich strategiach 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
przyjęcie odpowiedzialności za 
zapewnienie dostępu do bezpłatnych
podstawowych usług bankowych na równi 
z organami publicznymi i społeczeństwem 
obywatelskim;

K. mając na uwadze, że banki powinny 
uwzględniać w swoich strategiach 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
przyjęcie odpowiedzialności za 
zapewnienie dostępu do podstawowych 
usług bankowych, bezpłatnie lub po 
odpowiedniej cenie, na równi z organami 
publicznymi i społeczeństwem 
obywatelskim;

Or. en

Poprawka 45
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że banki powinny 
uwzględniać w swoich strategiach 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
przyjęcie odpowiedzialności za 
zapewnienie dostępu do bezpłatnych
podstawowych usług bankowych na równi 
z organami publicznymi i społeczeństwem 
obywatelskim;

K. mając na uwadze, że banki powinny 
uwzględniać w swoich strategiach 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
przyjęcie odpowiedzialności za 
świadczenie podstawowych usług 
bankowych po rozsądnej cenie;

Or. en
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Poprawka 46
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że banki powinny 
uwzględniać w swoich strategiach 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
przyjęcie odpowiedzialności za 
zapewnienie dostępu do bezpłatnych
podstawowych usług bankowych na równi 
z organami publicznymi i społeczeństwem 
obywatelskim;

K. mając na uwadze, że banki powinny 
uwzględniać w swoich strategiach 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
przyjęcie odpowiedzialności za 
zapewnienie dostępu do podstawowych 
usług bankowych, bezpłatnie lub w 
każdym razie po rozsądnej cenie 
ukształtowanej przez czynniki rynkowe, na 
równi z organami publicznymi i 
społeczeństwem obywatelskim;

Or. en

Poprawka 47
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że każda inicjatywa 
mająca na celu zapewnienie dostępu do 
podstawowych usług bankowych musi 
przewidywać ochronę przed zajęciem 
środków przez osoby trzecie, aby 
zwiększać zaufanie konsumentów i 
zapobiegać kosztom związanym z 
utrzymaniem nieużywanych rachunków;

skreślony

Or. en

Poprawka 48
Olle Ludvigsson
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Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że każda inicjatywa 
mająca na celu zapewnienie dostępu do 
podstawowych usług bankowych musi 
przewidywać ochronę przed zajęciem 
środków przez osoby trzecie, aby 
zwiększać zaufanie konsumentów i 
zapobiegać kosztom związanym z 
utrzymaniem nieużywanych rachunków;

L. mając na uwadze, że każda inicjatywa 
UE mająca na celu zapewnienie dostępu do 
podstawowych usług bankowych musi być 
zgodna z krajowymi przepisami 
dotyczącymi ochrony przed zajęciem 
środków przez osoby trzecie;

Or. en

Poprawka 49
Ivo Strejček

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że każda inicjatywa 
mająca na celu zapewnienie dostępu do 
podstawowych usług bankowych musi 
przewidywać ochronę przed zajęciem 
środków przez osoby trzecie, aby 
zwiększać zaufanie konsumentów i 
zapobiegać kosztom związanym z 
utrzymaniem nieużywanych rachunków;

L. mając na uwadze, że każda inicjatywa 
mająca na celu zwiększenie zaufania 
konsumentów o niskich dochodach do 
sektora bankowego oraz zapewnienie tym 
konsumentom dostępu do podstawowych 
usług bankowych powinna mieć również 
na celu podniesienie poziomu wiedzy 
finansowej posiadaczy rachunków tak, 
aby mogli mieć dostęp do szerszego 
zakresu usług bankowych świadczonych 
po cenie rynkowej w UE w miarę poprawy 
ich sytuacji finansowej wraz z upływem 
czasu;

Or. en

Poprawka 50
Jürgen Klute
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Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że każda inicjatywa
mająca na celu zapewnienie dostępu do 
podstawowych usług bankowych musi 
przewidywać ochronę przed zajęciem 
środków przez osoby trzecie, aby 
zwiększać zaufanie konsumentów i 
zapobiegać kosztom związanym z 
utrzymaniem nieużywanych rachunków;

L. mając na uwadze, że nadmierne 
zadłużanie się stanowi obecnie 
najpoważniejsze „nowe zagrożenie 
społeczne” w całej Unii, przy czym 
oczekuje się dalszego pogorszenia sytuacji 
na skutek utrzymującego się w Unii 
kryzysu społecznego i gospodarczego. 
Mając na uwadze, że aby zapewnić dostęp
do podstawowych usług bankowych, każda 
inicjatywa musi przewidywać ochronę 
przed zajęciem środków przez osoby 
trzecie, aby zwiększać zaufanie 
konsumentów i zapobiegać kosztom 
związanym z utrzymaniem nieużywanych 
rachunków;

Or. en

Poprawka 51
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Punkt La preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że działania mające 
na celu umożliwienie dostępu do kredytu 
na uczciwych warunkach oraz 
przeciwdziałanie nadmiernemu 
zadłużaniu się powinny obejmować ocenę 
powodów i skutków działalności 
kredytodawców udzielających kredytów 
krótkoterminowych o wysokim
oprocentowaniu, jak również stosowania 
instrumentów realizowania czeków w 
całej Unii, z położeniem szczególnego 
nacisku na wykluczenie finansowe i 
nadmierne zadłużanie się;

Or. en
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Poprawka 52
Ivo Strejček

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że konieczność 
zapobiegania zakłóceniom konkurencji i 
uwzględnienia potrzeb konsumentów w 
regionach o niskiej liczbie osób 
posiadających rachunki bankowe wymaga 
utrzymania możliwie najszerszego zakresu 
inicjatywy; mając również na uwadze, że 
dostęp do podstawowych usług 
bankowych może być zapewniany nie 
tylko przez instytucje kredytowe, ale także 
przez innych dostawców usług 
płatniczych, których działalność 
regulowana jest przepisami dyrektywy 
2007/64/WE;

M. mając na uwadze, że konieczne jest 
zapobieganie zakłóceniom konkurencji 
zgodnie z obowiązującym prawodawstwem 
krajowym i unijnym;

Or. en

Poprawka 53
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że konieczność 
zapobiegania zakłóceniom konkurencji i 
uwzględnienia potrzeb konsumentów w 
regionach o niskiej liczbie osób 
posiadających rachunki bankowe wymaga 
utrzymania możliwie najszerszego zakresu 
inicjatywy; mając również na uwadze, że 
dostęp do podstawowych usług 
bankowych może być zapewniany nie 
tylko przez instytucje kredytowe, ale także 
przez innych dostawców usług płatniczych, 

M. mając na uwadze, że głównym celem 
każdej inicjatywy powinno być 
zapewnienie dostępu do podstawowych 
usług płatniczych konsumentom 
mieszkającym w Unii; w tym względzie z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że oprócz 
instytucji kredytowych, regulowanych 
przepisami dyrektywy 2007/64/WE, 
również inni dostawcy usług płatniczych
są aktywni w sektorze podstawowych 
usług płatniczych, takich jak usługi 
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których działalność regulowana jest 
przepisami dyrektywy 2007/64/WE;

przedpłacone; wzywa zatem Komisję i 
państwa członkowskie do uwzględnienia 
nowych tendencji na rynku usług 
płatniczych przy opracowywaniu 
wszelkich inicjatyw w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 54
Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że konieczność 
zapobiegania zakłóceniom konkurencji i 
uwzględnienia potrzeb konsumentów w 
regionach o niskiej liczbie osób 
posiadających rachunki bankowe wymaga 
utrzymania możliwie najszerszego zakresu 
inicjatywy; mając również na uwadze, że 
dostęp do podstawowych usług bankowych 
może być zapewniany nie tylko przez 
instytucje kredytowe, ale także przez 
innych dostawców usług płatniczych, 
których działalność regulowana jest 
przepisami dyrektywy 2007/64/WE;

M. mając na uwadze, że konieczność 
zapobiegania zakłóceniom konkurencji i 
uwzględnienia potrzeb konsumentów w 
regionach o niskiej liczbie osób 
posiadających rachunki bankowe wymaga 
utrzymania możliwie najszerszego zakresu 
inicjatywy; mając również na uwadze, że 
dostęp do podstawowych usług bankowych 
powinien być zapewniany nie tylko przez 
instytucje kredytowe, ale także przez 
innych odpowiednich dostawców usług 
płatniczych, których działalność 
regulowana jest przepisami dyrektywy 
2007/64/WE;

Or. en

Poprawka 55
Ivo Strejček

Projekt rezolucji
Punkt Ma preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że dostęp do 
podstawowych usług może być 
zapewniany w każdym państwie 
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członkowskim przez co najmniej jedną 
instytucję bankową lub niebankową 
(innego dostawcę usług płatniczych), 
regulowaną przepisami dyrektywy 
2007/64/WE;

Or. en

Poprawka 56
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Punkt Ma preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. Prawo dostępu do podstawowego 
rachunku bankowego i korzystania z 
niego w państwie członkowskim należy 
zapewnić konsumentom, którzy są 
związani z danym państwem 
członkowskim, pod warunkiem że 
zainteresowani konsumenci: 1) nie 
posiadają już rachunku bankowego w tym 
państwie członkowskim, spełniającego 
wymogi określone w pkt 17 w załączniku 
do niniejszego sprawozdania; oraz 2) 
przedstawią oświadczenie honorowe lub 
zwykłe oświadczenie wydane przez co 
najmniej jedną instytucję finansową w 
danym państwie członkowskim, 
wykazujące, że w tym państwie 
członkowskim odmówiono im otwarcia 
rachunku bankowego spełniającego 
wymogi pkt 17 w załączniku do 
niniejszego sprawozdania.
Do przykładowych związków z danym 
państwem członkowskim należą między 
innymi: obywatelstwo, miejsce 
zamieszkania, czynniki związane z 
zatrudnieniem, uczęszczanie do instytucji 
oświatowej lub szkolenia zawodowego, 
czynniki związane z rodziną, lub wszelkie 
inne czynniki mogące stanowić związek z 
danym państwem członkowskim;
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Poprawka 57
Ivo Strejček

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że każda inicjatywa 
na rzecz powszechnego dostępu do 
podstawowych usług bankowych musi 
opierać się na dobrze przemyślanych 
kampaniach informacyjnych 
zwiększających wiedzę na temat praw 
konsumentów i obowiązków dostawców 
usług;

N. mając na uwadze, że każda inicjatywa 
mająca na celu ustanowienie dostępu do 
podstawowych usług bankowych, 
realizowana na szczeblu regionalnym, 
krajowym i unijnym, musi opierać się na 
dobrze przemyślanych kampaniach 
informacyjnych zwiększających wiedzę na 
temat praw i obowiązków zarówno 
konsumentów, jak i dostawców usług;

Or. en

Poprawka 58
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że każda inicjatywa
na rzecz powszechnego dostępu do 
podstawowych usług bankowych musi 
opierać się na dobrze przemyślanych 
kampaniach informacyjnych 
zwiększających wiedzę na temat praw 
konsumentów i obowiązków dostawców 
usług;

N. mając na uwadze, że w przypadku 
każdej inicjatywy na rzecz powszechnego 
dostępu do podstawowych usług 
bankowych należy przyjąć, że musi opierać 
się ona na dobrze przemyślanych 
kampaniach informacyjnych 
zwiększających wiedzę na temat praw i 
obowiązków konsumentów i dostawców 
usług;

Or. en
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Poprawka 59
Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Punkt Na preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Na. mając na uwadze, że pracownikom 
dostawców usług płatniczych, zajmującym 
się oferowaniem rachunków płatniczych 
klientom mniej atrakcyjnym pod 
względem finansowym należy zapewnić 
adekwatne szkolenie i wystarczająco dużo 
czasu oraz wyznaczyć racjonalnie 
dostosowane cele sprzedaży w związku z 
obsługą tej grupy klientów;

Or. en

Poprawka 60
Olle Schmidt

Projekt rezolucji
Punkt Na preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Na. mając na uwadze, że studenci, 
pracownicy i usługodawcy muszą mieć 
możliwość przekraczania granic i łatwego 
korzystania z mobilności w ramach Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 61
Olle Schmidt

Projekt rezolucji
Punkt Nb preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Nb. mając na uwadze, że otwarcie 
rachunku bankowego w państwie 
członkowskim nie powinno wymagać od 
konsumentów zamknięcia rachunku 
otwartego już w innym państwie 
członkowskim;

Or. en

Poprawka 62
Olle Schmidt

Projekt rezolucji
Punkt Nc preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Nc. mając na uwadze, że istniejące 
wymogi dotyczące otwarcia rachunku 
bankowego nakładane przez dostawców 
usług płatniczych mają restrykcyjny 
charakter i mogą hamować mobilność 
transgraniczną w ramach Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 63
Ivo Strejček

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o przedłożenie do 
końca 2012 r., na podstawie art. 114 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, jednego wniosku 
ustawodawczego lub kilku takich 
wniosków dotyczących zapewnienia 

1. zwraca się do Komisji o przedstawienie 
Parlamentowi Europejskiemu do końca 
2014 r. niezależnej oceny skutków 
dotyczącej środków legislacyjnych i 
nielegislacyjnych państw członkowskich, z 
uwzględnieniem jej zalecenia 
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dostępu do podstawowych usług 
bankowych wszystkim konsumentom w 
Unii, postępując zgodnie ze szczegółowymi 
zaleceniami przedstawionymi w 
załączniku;

2011/442/UE z dnia 18 lipca 2011 r. w 
sprawie dostępu do zwykłego rachunku 
płatniczego, zanim przedstawi jakikolwiek 
wniosek ustawodawczy, który może okazać 
się potrzebny;

Or. en

Poprawka 64
Burkhard Balz

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o przedłożenie do 
końca 2012 r., na podstawie art. 114 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, jednego wniosku 
ustawodawczego lub kilku takich 
wniosków dotyczących zapewnienia 
dostępu do podstawowych usług 
bankowych wszystkim konsumentom w 
Unii, postępując zgodnie ze 
szczegółowymi zaleceniami 
przedstawionymi w załączniku;

1. zwraca się do Komisji o przedłożenie do 
końca 2012 r., na podstawie art. 114 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, jednego wniosku w sprawie 
dyrektywy lub kilku takich wniosków 
dotyczących zapewnienia dostępu do 
podstawowych usług bankowych 
wszystkim konsumentom w Unii, 
postępując zgodnie ze szczegółowymi 
zaleceniami przedstawionymi w 
załączniku;

Or. de

Poprawka 65
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o przedłożenie do 
końca 2012 r., na podstawie art. 114 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, jednego wniosku 
ustawodawczego lub kilku takich 

1. wnosi do państw członkowskich o 
podjęcie odpowiednich działań do końca 
2012 r. i poinformowanie o tym Komisji; 
zwraca się do Komisji o przedstawienie do 
dnia 31 stycznia 2013 r. szczegółowego
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wniosków dotyczących zapewnienia 
dostępu do podstawowych usług 
bankowych wszystkim konsumentom w 
Unii, postępując zgodnie ze 
szczegółowymi zaleceniami 
przedstawionymi w załączniku;

stanu prac w tym zakresie we wszystkich 
państwach członkowskich; w przypadku 
braku odpowiednich działań ze strony 
państw członkowskich zwraca się do 
Komisji o przedłożenie do lipca 2013 r., na 
podstawie art. 114 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
wniosku ustawodawczego dotyczącego
zapewnienia dostępu do podstawowych 
usług bankowych konsumentom w Unii, 
postępując zgodnie ze szczegółowymi 
zaleceniami przedstawionymi w 
załączniku;

Or. en

Poprawka 66
Olle Schmidt

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o przedłożenie do 
końca 2012 r., na podstawie art. 114 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, jednego wniosku 
ustawodawczego lub kilku takich 
wniosków dotyczących zapewnienia 
dostępu do podstawowych usług 
bankowych wszystkim konsumentom w 
Unii, postępując zgodnie ze 
szczegółowymi zaleceniami 
przedstawionymi w załączniku;

1. zwraca się do Komisji o przedłożenie do 
końca 2012 r., na podstawie art. 114 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, jednego wniosku 
ustawodawczego lub kilku takich 
wniosków dotyczących zapewnienia 
dostępu do podstawowych usług 
bankowych wszystkim osobom 
mieszkającym legalnie w Unii, postępując 
zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami 
przedstawionymi w załączniku;

Or. en

Poprawka 67
Emilie Turunen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o przedłożenie do 
końca 2012 r., na podstawie art. 114 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, jednego wniosku 
ustawodawczego lub kilku takich 
wniosków dotyczących zapewnienia 
dostępu do podstawowych usług 
bankowych wszystkim konsumentom w 
Unii, postępując zgodnie ze 
szczegółowymi zaleceniami 
przedstawionymi w załączniku;

1. zwraca się do Komisji o przedłożenie do 
końca 2012 r., na podstawie art. 114 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, jednego wniosku 
ustawodawczego lub kilku takich 
wniosków dotyczących zapewnienia 
dostępu do podstawowych usług 
bankowych każdej osobie fizycznej w Unii, 
postępując zgodnie ze szczegółowymi 
zaleceniami przedstawionymi w 
załączniku; 

Or. en

Poprawka 68
Liem Hoang Ngoc

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o przedłożenie do 
końca 2012 r., na podstawie art. 114 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, jednego wniosku 
ustawodawczego lub kilku takich 
wniosków dotyczących zapewnienia 
dostępu do podstawowych usług 
bankowych wszystkim konsumentom w 
Unii, postępując zgodnie ze 
szczegółowymi zaleceniami 
przedstawionymi w załączniku;

1. zwraca się do Komisji o przedłożenie do 
końca 2012 r., na podstawie art. 114 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, jednego wniosku 
ustawodawczego lub kilku takich 
wniosków dotyczących zapewnienia 
bezpłatnego dostępu do podstawowych 
usług bankowych wszystkim konsumentom 
w Unii, postępując zgodnie ze 
szczegółowymi zaleceniami 
przedstawionymi w załączniku;

Or. fr

Poprawka 69
Ivo Strejček
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. stwierdza, iż zalecenia te są zgodne z 
prawami podstawowymi i zasadami 
pomocniczości i proporcjonalności;

2. zwraca się do Komisji oraz, w 
stosowanych przypadkach, do państw 
członkowskich o zweryfikowanie, czy 
zalecenia te są zgodne z prawami 
podstawowymi i zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 70
Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, iż przedstawiony wniosek nie 
pociąga za sobą skutków finansowych;

3. Uważa, iż przedstawiony wniosek nie 
pociąga za sobą żadnych skutków dla 
budżetu UE;

Or. en

Poprawka 71
Ivo Strejček

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, iż przedstawiony wniosek nie 
pociąga za sobą skutków finansowych;

3. zwraca się do Komisji oraz, w 
stosownych przypadkach, do państw 
członkowskich o dokonanie oceny, czy 
wspomniany wniosek nie pociąga za sobą 
żadnych skutków finansowych dla ich 
odpowiednich budżetów;

Or. en
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Poprawka 72
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, iż przedstawiony wniosek nie 
pociąga za sobą skutków finansowych;

3. uważa, iż przedstawiony wniosek nie 
pociąga za sobą skutków finansowych dla 
budżetu Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 73
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – wprowadzenie

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

Parlament Europejski uważa, że akt 
prawny, który należy przyjąć, powinien 
regulować, co następuje:

Parlament Europejski uważa, że 
zapewnienie dostępu do podstawowych 
usług bankowych powinno mieć na celu, 
co następuje: 

Or. en

Poprawka 74
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp –1 (nowy)

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

-1. Przed przedstawieniem Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wniosku 
ustawodawczego, Komisja powinna 
przeprowadzić niezależną ocenę skutków, 
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aby uściślić zakres tego wniosku i 
określone w nim środki; ocena skutków 
powinna mieć w szczególności na celu 
uściślenie następujących punktów:

Or. en

Poprawka 75
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp –1 (nowy)

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

-1. „Podstawowy rachunek płatniczy” 
należy zdefiniować jako rachunek 
płatniczy zapewniany zgodnie z 
przepisami przedmiotowego aktu 
prawnego. Rachunków płatniczych o 
podstawowym charakterze, które nie są w 
pełni zgodne z tymi przepisami, nie należy 
uznawać za wchodzące w zakres tej 
definicji.

Or. en

Poprawka 76
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp 1

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

1. Akt prawny powinien nakładać na 
możliwie największą liczbę dostawców 
usług płatniczych, określonych w art. 4 ust. 
9 dyrektywy 2007/64/WE, obowiązek 
świadczenia podstawowych usług 
bankowych.

1. Każde państwo członkowskie powinno 
decydować o tym, ilu dostawców usług 
płatniczych (instytucji bankowych i 
niebankowych), określonych w art. 4 ust. 9 
dyrektywy 2007/64/WE, powinno 
zapewniać dostęp do podstawowych usług 
bankowych.

Or. en
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Poprawka 77
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp 1

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

1. Akt prawny powinien nakładać na 
możliwie największą liczbę dostawców 
usług płatniczych, określonych w art. 4 ust. 
9 dyrektywy 2007/64/WE, obowiązek 
świadczenia podstawowych usług 
bankowych.

1. Akt prawny powinien nakładać na
wszystkich dostawców usług płatniczych, 
określonych w art. 4 ust. 9 dyrektywy 
2007/64/WE, których zwykła działalność 
obejmuje, jako jej integralną część, 
oferowanie konsumentom rachunków 
płatniczych, obowiązek zapewniania 
podstawowego rachunku bankowego.

Or. en

Poprawka 78
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp 1

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

1. Akt prawny powinien nakładać na 
możliwie największą liczbę dostawców 
usług płatniczych, określonych w art. 4 ust. 
9 dyrektywy 2007/64/WE, obowiązek 
świadczenia podstawowych usług 
bankowych.

1. Akt prawny powinien nakładać na 
dostawców usług płatniczych, określonych 
w art. 4 ust. 9 dyrektywy 2007/64/WE, 
obowiązek świadczenia podstawowych 
usług bankowych.

Or. en

Poprawka 79
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp 1
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Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

1. Akt prawny powinien nakładać na 
możliwie największą liczbę dostawców 
usług płatniczych, określonych w art. 4 ust. 
9 dyrektywy 2007/64/WE, obowiązek 
świadczenia podstawowych usług 
bankowych.

1. Akt prawny powinien nadawać 
państwom członkowskim uprawnienia do 
tego, aby nakładać na możliwie największą 
liczbę dostawców usług płatniczych, 
określonych w art. 4 ust. 9 dyrektywy 
2007/64/WE, obowiązek świadczenia 
podstawowych usług bankowych.

Or. de

Poprawka 80
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp 1

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

1. Akt prawny powinien nakładać na 
możliwie największą liczbę dostawców 
usług płatniczych, określonych w art. 4 ust. 
9 dyrektywy 2007/64/WE, obowiązek
świadczenia podstawowych usług 
bankowych.

1. Akt prawny powinien zachęcać 
możliwie największą liczbę dostawców 
usług płatniczych, określonych w art. 4 ust. 
9 dyrektywy 2007/64/WE, do świadczenia 
podstawowych usług bankowych.

Or. en

Poprawka 81
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp 1

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

1. Akt prawny powinien nakładać na 
możliwie największą liczbę dostawców 
usług płatniczych, określonych w art. 4 ust. 
9 dyrektywy 2007/64/WE, obowiązek
świadczenia podstawowych usług 

1. Każdy europejski akt prawny powinien 
nakładać na państwa członkowskie 
obowiązek zapewnienia dostępu do 
podstawowych usług bankowych, najlepiej 
poprzez zobowiązanie dostawców usług 
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bankowych. płatniczych, określonych w art. 4 ust. 9 
dyrektywy 2007/64/WE, do świadczenia 
podstawowych usług bankowych. W tym 
względzie zauważa, że również dostawcy 
usług płatniczych, inni niż dostawcy 
określeni w art. 4 ust. 9 dyrektywy 
2007/64/WE, są aktywni w sektorze 
podstawowych usług płatniczych, takich 
jak usługi przedpłacone; w związku z tym 
mogłoby być użyteczne uwzględnienie tych 
tendencji na rynku usług płatniczych 
również przy opracowywaniu wszelkich 
inicjatyw w przedmiotowym zakresie;

Or. en

Poprawka 82
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp 1a (nowy)

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

1a. Każda inicjatywa ustawodawcza 
powinna być zgodna z zasadą 
pomocniczości oraz uwzględniać prawne 
lub dobrowolne ustalenia istniejące w 
państwach członkowskich, w których 
prawo dostępu do podstawowego 
rachunku bankowego i korzystania z 
niego jest już skutecznie zapewnione.

Or. en

Poprawka 83
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp 2
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Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

2. Jednak aby uniknąć niepotrzebnego 
obciążania dostawców usług płatniczych 
oferujących usługi niezwiązane z 
usługami wymaganymi w ramach 
podstawowego rachunku bankowego, z 
obowiązku zapewniania takiego rachunku 
należy zwolnić:

skreślony

a. dostawców usług płatniczych 
określonych w art. 1 ust. 1 lit. e) i f) 
dyrektywy 2007/64/WE; 
b. instytucje płatnicze uprawnione 
wyłącznie do świadczenia co najmniej 
jednej z usług płatniczych wymienionych 
w punktach od 4 do 7 załącznika do 
dyrektywy 2007/64/WE.

Or. en

Poprawka 84
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp 2

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

2. Jednak aby uniknąć niepotrzebnego 
obciążania dostawców usług płatniczych 
oferujących usługi niezwiązane z 
usługami wymaganymi w ramach 
podstawowego rachunku bankowego, z 
obowiązku zapewniania takiego rachunku 
należy zwolnić:

2. W związku z powyższym, aby uniknąć 
niepotrzebnego obciążania dostawców 
usług płatniczych nieoferujących 
konsumentom rachunków płatniczych, z 
obowiązku zapewniania podstawowego 
rachunku płatniczego powinni być zwykle 
zwolnieni poniżsi dostawcy:

Or. en

Poprawka 85
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący zalecenia
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Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp 3

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

3. Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość zwalniania z obowiązku 
zapewniania podstawowego rachunku 
bankowego: 

skreślony

a. dostawców usług płatniczych 
prowadzących działalność zgodnie z 
modelem przedsiębiorczości spółdzielczej, 
o charakterze niezarobkowym lub 
wymagającą członkostwa 
uwarunkowanego określonymi kryteriami, 
np. wykonywanym zawodem;
b. dostawców usług płatniczych, którzy w 
roku poprzednim przeprowadzili 
transakcje o łącznej wartości poniżej 3 
mln EUR. 

Or. en

Poprawka 86
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp 3

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

3. Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość zwalniania z obowiązku 
zapewniania podstawowego rachunku 
bankowego: 

skreślony

a. dostawców usług płatniczych 
prowadzących działalność zgodnie z 
modelem przedsiębiorczości spółdzielczej, 
o charakterze niezarobkowym lub 
wymagającą członkostwa 
uwarunkowanego określonymi kryteriami, 
np. wykonywanym zawodem;
b. dostawców usług płatniczych, którzy w 
roku poprzednim przeprowadzili 
transakcje o łącznej wartości poniżej 3 
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mln EUR. 

Or. en

Poprawka 87
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp 3

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

3. Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość zwalniania z obowiązku 
zapewniania podstawowego rachunku 
bankowego:

3. Państwa członkowskie powinny, jak 
długo nie narusza to w nieproporcjonalny 
sposób konkurencji lub prawa dostępu 
przysługującego konsumentom, mieć 
możliwość zwalniania z obowiązku 
zapewniania podstawowego rachunku 
płatniczego następujących dostawców:

Or. en

Poprawka 88
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp 3

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

3. Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość zwalniania z obowiązku 
zapewniania podstawowego rachunku 
bankowego: 

3. Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość zwalniania dostawców usług 
płatniczych z obowiązku zapewniania 
podstawowego rachunku bankowego, jeżeli 
spełniają oni co najmniej jeden z 
poniższych warunków:

Or. en

Poprawka 89
Burkhard Balz
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Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp 3 – litera a

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

a. dostawców usług płatniczych 
prowadzących działalność zgodnie z 
modelem przedsiębiorczości spółdzielczej,
o charakterze niezarobkowym lub 
wymagającą członkostwa 
uwarunkowanego określonymi kryteriami, 
np. wykonywanym zawodem;

a. dostawców usług płatniczych 
prowadzących działalność o charakterze 
niezarobkowym, niebędącą bankowością 
detaliczną lub wymagającą członkostwa 
uwarunkowanego określonymi kryteriami, 
np. wykonywanym zawodem;

Or. de

Poprawka 90
Peter Simon

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp 3 – litera a

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

a. dostawców usług płatniczych 
prowadzących działalność zgodnie z 
modelem przedsiębiorczości spółdzielczej,
o charakterze niezarobkowym lub 
wymagającą członkostwa 
uwarunkowanego określonymi kryteriami, 
np. wykonywanym zawodem;

a. dostawców usług płatniczych 
prowadzących działalność o charakterze 
niezarobkowym lub wymagającą 
członkostwa uwarunkowanego 
określonymi kryteriami, np. 
wykonywanym zawodem;

Or. de

Poprawka 91
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp 3 – litera a)

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

a. dostawców usług płatniczych a. dostawców usług płatniczych 
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prowadzących działalność zgodnie z 
modelem przedsiębiorczości spółdzielczej, 
o charakterze niezarobkowym lub 
wymagającą członkostwa 
uwarunkowanego określonymi kryteriami, 
np. wykonywanym zawodem;

prowadzących działalność o charakterze 
niezarobkowym lub wymagającą 
członkostwa uwarunkowanego 
określonymi kryteriami, np. 
wykonywanym zawodem; 

Or. en

Poprawka 92
Peter Simon

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp 3 – litera b

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

b. dostawców usług płatniczych, którzy w 
roku poprzednim przeprowadzili 
transakcje o łącznej wartości poniżej 3 
mln EUR. 

skreślona

Or. de

Poprawka 93
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp 3 – litera b)

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

b. dostawców usług płatniczych, którzy w 
roku poprzednim przeprowadzili transakcje 
o łącznej wartości poniżej 3 mln EUR. 

b. dostawców usług płatniczych, którzy w 
roku poprzednim przeprowadzili transakcje 
o łącznej wartości poniżej określonej 
kwoty. Pułap mający zastosowanie w tym 
przypadku powinien być specjalnie 
określany dla każdego państwa 
członkowskiego po konsultacjach z ich 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
oraz regularnie aktualizowany. Państwa 
członkowskie powinny informować 
Komisje o ich odpowiednich pułapach 
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oraz o okresie ich obowiązywania.

Or. en

Poprawka 94
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp 4

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

4. Każdy dostawca usług płatniczych 
zwolniony zgodnie z pkt 3 lit. a) powinien 
wnosić wkład do funduszu 
rekompensacyjnego, chyba że dostawca 
taki prowadzi działalność o charakterze 
niezarobkowym. 

skreślony

Or. en

Poprawka 95
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp 4

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

4. Każdy dostawca usług płatniczych 
zwolniony zgodnie z pkt 3 lit. a) powinien 
wnosić wkład do funduszu 
rekompensacyjnego, chyba że dostawca 
taki prowadzi działalność o charakterze 
niezarobkowym.

skreślony

Or. en

Poprawka 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący zalecenia
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 Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp 4

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

4. Każdy dostawca usług płatniczych 
zwolniony zgodnie z pkt 3 lit. a) powinien 
wnosić wkład do funduszu 
rekompensacyjnego, chyba że dostawca 
taki prowadzi działalność o charakterze 
niezarobkowym.

skreślony

Or. en

Poprawka 97
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp 4

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

4. Każdy dostawca usług płatniczych 
zwolniony zgodnie z pkt 3 lit. a) powinien 
wnosić wkład do funduszu 
rekompensacyjnego, chyba że dostawca 
taki prowadzi działalność o charakterze 
niezarobkowym.

skreślony

Or. de

Poprawka 98
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp 4

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

4. Każdy dostawca usług płatniczych 
zwolniony zgodnie z pkt 3 lit. a) powinien 
wnosić wkład do funduszu 
rekompensacyjnego, chyba że dostawca 
taki prowadzi działalność o charakterze 

skreślony
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niezarobkowym.

Or. en

Poprawka 99
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 1 – ustęp 4

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

4. Każdy dostawca usług płatniczych 
zwolniony zgodnie z pkt 3 lit. a) powinien 
wnosić wkład do funduszu 
rekompensacyjnego, chyba że dostawca 
taki prowadzi działalność o charakterze 
niezarobkowym.

4. Państwa członkowskie powinny mieć 
prawo do nakładania na dostawców usług 
płatniczych, zwolnionych zgodnie z pkt 3 
lit. a), obowiązku wnoszenia wkładu do 
funduszu rekompensacyjnego, chyba że 
dostawca taki prowadzi działalność o 
charakterze niezarobkowym.

Or. en

Poprawka 100
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 5

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

5. Akt prawny powinien przewidywać, że 
każdy konsument, czyli każda osoba 
fizyczna, która działa w celach innych niż 
jej działalność handlowa, gospodarcza, 
rzemieślnicza lub zawodowa, i która 
przebywa legalnie na terytorium Unii, ma 
prawo do otworzenia podstawowego 
rachunku płatniczego u dostawcy usług 
płatniczych prowadzącego działalność w 
państwie członkowskim i do korzystania z 
tego rachunku, pod warunkiem że dany 
konsument nie posiada już podstawowego 
rachunku płatniczego spełniającego 

5. Akt prawny powinien przewidywać, że 
każdy konsument, czyli każda osoba 
fizyczna, która działa w celach innych niż 
jej działalność handlowa, gospodarcza, 
rzemieślnicza lub zawodowa, i która 
przebywa legalnie na terytorium Unii, ma 
prawo do otworzenia podstawowego 
rachunku płatniczego w państwie swojego 
zwyczajowego pobytu u dostawcy usług 
płatniczych prowadzącego działalność w 
tym państwie członkowskim i do 
korzystania z tego rachunku, pod 
warunkiem że dany konsument nie posiada 
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wymogi przepisów UE, określonych w 
niniejszych zaleceniach, na terytorium 
tego państwa członkowskiego.

już rachunku transakcyjnego lub
podstawowego rachunku płatniczego 
spełniającego wymogi przepisów UE, 
określonych w niniejszych zaleceniach, i że 
udokumentowano odmowy założenia mu 
rachunku transakcyjnego.

Konsument musi mieć związek z danym 
państwem członkowskim i miejscem 
prowadzenia działalności przez dostawcę 
usług płatniczych, w którym zamierza 
otworzyć podstawowy rachunek płatniczy, 
w postaci miejsca zamieszkania, miejsca 
pracy lub studiów.

Or. de

Poprawka 101
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 5

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

5. Akt prawny powinien przewidywać, że 
każdy konsument, czyli każda osoba 
fizyczna, która działa w celach innych niż 
jej działalność handlowa, gospodarcza, 
rzemieślnicza lub zawodowa, i która 
przebywa legalnie na terytorium Unii, ma 
prawo do otworzenia podstawowego 
rachunku płatniczego u dostawcy usług 
płatniczych prowadzącego działalność w 
państwie członkowskim i do korzystania z 
tego rachunku, pod warunkiem że dany 
konsument nie posiada już podstawowego 
rachunku płatniczego spełniającego 
wymogi przepisów UE, określonych w 
niniejszych zaleceniach, na terytorium 
tego państwa członkowskiego.

5. Akt prawny powinien przewidywać, że 
każdy konsument, czyli każda osoba 
fizyczna, która działa w celach innych niż 
jej działalność handlowa, gospodarcza, 
rzemieślnicza lub zawodowa, i która jest 
związana z danym państwem 
członkowskim, ma prawo do otworzenia 
podstawowego rachunku płatniczego u 
dostawcy usług płatniczych prowadzącego 
działalność w tym państwie członkowskim 
i do korzystania z tego rachunku, pod 
warunkiem że dany konsument: 1) nie 
posiadają już rachunku bankowego w tym 
państwie członkowskim, spełniającego 
wymogi określone w pkt 17 w załączniku 
do niniejszego sprawozdania; oraz 2) 
przedstawią oświadczenie honorowe lub 
zwykłe oświadczenie wydane przez co 
najmniej jedną instytucję finansową w 
danym państwie członkowskim, 
wykazujące, że w tym państwie 
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członkowskim odmówiono im otwarcia 
rachunku bankowego spełniającego 
wymogi pkt 17 w załączniku do 
niniejszego sprawozdania.

Or. en

Poprawka 102
Peter Simon

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 5

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

5. Akt prawny powinien przewidywać, że 
każdy konsument, czyli każda osoba 
fizyczna, która działa w celach innych niż 
jej działalność handlowa, gospodarcza, 
rzemieślnicza lub zawodowa, i która 
przebywa legalnie na terytorium Unii, ma 
prawo do otworzenia podstawowego 
rachunku płatniczego u dostawcy usług 
płatniczych prowadzącego działalność w 
państwie członkowskim i do korzystania z 
tego rachunku, pod warunkiem że dany 
konsument nie posiada już podstawowego 
rachunku płatniczego spełniającego 
wymogi przepisów UE, określonych w 
niniejszych zaleceniach, na terytorium tego 
państwa członkowskiego.

5. Akt prawny powinien przewidywać, że 
każdy konsument, czyli każda osoba 
fizyczna, która działa w celach innych niż 
jej działalność handlowa, gospodarcza, 
rzemieślnicza lub zawodowa, i która 
przebywa legalnie na terytorium Unii, ma 
prawo do otworzenia podstawowego 
rachunku płatniczego u dostawcy usług 
płatniczych prowadzącego działalność w 
państwie członkowskim i do korzystania z 
tego rachunku, pod warunkiem że dany 
konsument nie posiada już podstawowego 
rachunku płatniczego spełniającego 
wymogi przepisów UE, określonych w 
niniejszych zaleceniach, na terytorium tego 
państwa członkowskiego. Przy czym 
posiadanie innych podstawowych 
rachunków płatniczych w innych 
państwach członkowskich i państwach 
poza Unią nie wyklucza możliwości 
otwarcia kolejnego podstawowego 
rachunku płatniczego.

Or. de

Poprawka 103
Jürgen Klute
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Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 5

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

5. Akt prawny powinien przewidywać, że 
każdy konsument, czyli każda osoba 
fizyczna, która działa w celach innych niż 
jej działalność handlowa, gospodarcza, 
rzemieślnicza lub zawodowa, i która 
przebywa legalnie na terytorium Unii, ma 
prawo do otworzenia podstawowego 
rachunku płatniczego u dostawcy usług 
płatniczych prowadzącego działalność w 
państwie członkowskim i do korzystania z 
tego rachunku, pod warunkiem że dany 
konsument nie posiada już podstawowego 
rachunku płatniczego spełniającego 
wymogi przepisów UE, określonych w 
niniejszych zaleceniach, na terytorium tego 
państwa członkowskiego.

5. Akt prawny powinien przewidywać, że 
każdy konsument, czyli każda osoba 
fizyczna, która działa w celach innych niż 
jej działalność handlowa, gospodarcza, 
rzemieślnicza lub zawodowa, i która 
przebywa legalnie na terytorium Unii, ma
prawo do otworzenia podstawowego 
rachunku płatniczego u dostawcy usług 
płatniczych prowadzącego działalność w 
państwie członkowskim i do korzystania z 
tego rachunku, pod warunkiem że dany 
konsument nie posiada już podstawowego 
rachunku płatniczego w pełni
spełniającego wymogi przepisów UE, 
określonych w niniejszych zaleceniach, na 
terytorium tego państwa członkowskiego. 
Prawo do otwarcia podstawowego 
rachunku bankowego nie powinno być 
ograniczone, jeżeli konsument posiada już 
dodatkowe rachunki bankowe, w tym 
podstawowe rachunki bankowe w innym 
państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 104
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 5

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

5. Akt prawny powinien przewidywać, że 
każdy konsument, czyli każda osoba 
fizyczna, która działa w celach innych niż 
jej działalność handlowa, gospodarcza, 
rzemieślnicza lub zawodowa, i która 
przebywa legalnie na terytorium Unii, ma 
prawo do otworzenia podstawowego 
rachunku płatniczego u dostawcy usług 

5. Akt prawny powinien przewidywać, że 
każdy konsument, czyli każda osoba
fizyczna, która działa w celach innych niż 
jej działalność handlowa, gospodarcza, 
rzemieślnicza lub zawodowa, i która 
przebywa legalnie na terytorium Unii, ma 
prawo do otworzenia podstawowego 
rachunku płatniczego, w państwie miejsca 
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płatniczych prowadzącego działalność w 
państwie członkowskim i do korzystania z 
tego rachunku, pod warunkiem że dany 
konsument nie posiada już podstawowego 
rachunku płatniczego spełniającego 
wymogi przepisów UE, określonych w 
niniejszych zaleceniach, na terytorium tego 
państwa członkowskiego.

zwykłego pobytu, u dostawcy usług 
płatniczych prowadzącego działalność w 
państwie członkowskim i do korzystania z 
tego rachunku, pod warunkiem że dany 
konsument nie posiada już rachunku 
bieżącego lub podstawowego rachunku 
płatniczego spełniającego wymogi 
przepisów UE, określonych w niniejszych 
zaleceniach, na terytorium tego państwa 
członkowskiego. Przy otwieraniu 
podstawowego rachunku bankowego 
konieczne jest okazanie dowodu 
tożsamości.

Or. en

Poprawka 105
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 5

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

5. Akt prawny powinien przewidywać, że 
każdy konsument, czyli każda osoba 
fizyczna, która działa w celach innych niż 
jej działalność handlowa, gospodarcza, 
rzemieślnicza lub zawodowa, i która 
przebywa legalnie na terytorium Unii, ma 
prawo do otworzenia podstawowego 
rachunku płatniczego u dostawcy usług 
płatniczych prowadzącego działalność w 
państwie członkowskim i do korzystania z 
tego rachunku, pod warunkiem że dany 
konsument nie posiada już podstawowego 
rachunku płatniczego spełniającego 
wymogi przepisów UE, określonych w 
niniejszych zaleceniach, na terytorium tego 
państwa członkowskiego.

5. Każdy możliwy unijny akt prawny 
powinien przewidywać, że każdy obywatel 
UE (zwany dalej „klientem”), który działa 
w celach innych niż jej działalność 
handlowa, gospodarcza, rzemieślnicza lub 
zawodowa, ma prawo do otworzenia 
podstawowego rachunku płatniczego u 
dostawcy usług płatniczych prowadzącego 
działalność w państwie członkowskim i do 
korzystania z tego rachunku, pod 
warunkiem że dany konsument nie posiada 
już podstawowego rachunku płatniczego 
spełniającego wymogi przepisów UE, 
określonych w niniejszych zaleceniach, na 
terytorium tego państwa członkowskiego.

Or. en
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Poprawka 106
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 5

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

5. Akt prawny powinien przewidywać, że 
każdy konsument, czyli każda osoba 
fizyczna, która działa w celach innych niż 
jej działalność handlowa, gospodarcza, 
rzemieślnicza lub zawodowa, i która 
przebywa legalnie na terytorium Unii, ma 
prawo do otworzenia podstawowego 
rachunku płatniczego u dostawcy usług 
płatniczych prowadzącego działalność w 
państwie członkowskim i do korzystania z 
tego rachunku, pod warunkiem że dany 
konsument nie posiada już podstawowego 
rachunku płatniczego spełniającego 
wymogi przepisów UE, określonych w 
niniejszych zaleceniach, na terytorium 
tego państwa członkowskiego.

5. Akt prawny powinien przewidywać, że 
każdy konsument, czyli każda osoba 
fizyczna, która działa w celach innych niż 
jej działalność handlowa, gospodarcza, 
rzemieślnicza lub zawodowa, i która 
przebywa legalnie na terytorium Unii, ma 
prawo do otworzenia podstawowego 
rachunku płatniczego u dostawcy usług 
płatniczych prowadzącego działalność w 
państwie członkowskim i do korzystania z 
tego rachunku.

Or. en

Poprawka 107
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 6

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

6. Akt prawny powinien zapewniać, iż 
wykazanie przez konsumenta, że nie 
posiada on jeszcze podstawowego 
rachunku bankowego, nie jest dla niego 
nadmiernie kłopotliwe, a także 
przewidywać przedłożenie przez 
konsumenta stosownego oświadczenia w 
tym względzie na etapie składania 
wniosku.

skreślony

Or. en
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Poprawka 108
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 6

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

6. Akt prawny powinien zapewniać, iż 
wykazanie przez konsumenta, że nie 
posiada on jeszcze podstawowego 
rachunku bankowego, nie jest dla niego 
nadmiernie kłopotliwe, a także 
przewidywać przedłożenie przez 
konsumenta stosownego oświadczenia w 
tym względzie na etapie składania 
wniosku. 

6. Każde państwo członkowskie powinno 
mieć obowiązek ustanowienia krajowego 
rejestru zawierającego szczegółowe 
informacje dotyczące podstawowych 
rachunków płatniczych. Rejestr ten 
powinien być wykorzystywany do 
opracowywania danych statystycznych 
oraz do ustalania, czy konsument 
składający wniosek o otwarcie 
podstawowego rachunku płatniczego 
posiada już taki rachunek u innego 
dostawcy usług płatniczych w tym samym 
państwie członkowskim. Zakres danych 
powinien być możliwie najbardziej 
zawężony, a rejestr w pełni zgodny z 
prawem do integralności 
zainteresowanych konsumentów. Każdy 
podstawowy rachunek płatniczy należy 
wprowadzić do rejestru przy otwarciu tego 
rachunku oraz usunąć go z rejestru w 
przypadku zamknięcia. Każdą odmowę 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego należy zarejestrować 
anonimowo, podając uzasadnienie. Wpisy 
dotyczące odmowy należy usunąć z 
rejestru po upływie maksymalnie jednego 
roku. Dostawcy usług płatniczych powinni 
zwrócić się do krajowego organu 
odpowiedzialnego za ten rejestr, aby 
ustalić, czy konsument składający wniosek 
o otwarcie podstawowego rachunku 
płatniczego nie posiada już takiego 
rachunku w danym państwie 
członkowskim.

Or. en
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Poprawka 109
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 6

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

6. Akt prawny powinien zapewniać, iż 
wykazanie przez konsumenta, że nie 
posiada on jeszcze podstawowego 
rachunku bankowego, nie jest dla niego 
nadmiernie kłopotliwe, a także 
przewidywać przedłożenie przez 
konsumenta stosownego oświadczenia w 
tym względzie na etapie składania 
wniosku.

6. Akt prawny powinien zapewniać, iż 
wykazanie przez konsumenta, że nie 
posiada on jeszcze w tym samym państwie 
członkowskim podstawowego rachunku 
bankowego, który jest w pełni zgodny z 
wymogami określonymi w przepisach, nie 
jest dla niego nadmiernie kłopotliwe, a 
także przewidywać przedłożenie przez 
konsumenta stosownego oświadczenia w 
tym względzie na etapie składania 
wniosku. 

Or. en

Poprawka 110
Peter Simon

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 6

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

6. Akt prawny powinien zapewniać, iż 
wykazanie przez konsumenta, że nie 
posiada on jeszcze podstawowego 
rachunku bankowego, nie jest dla niego 
nadmiernie kłopotliwe, a także 
przewidywać przedłożenie przez 
konsumenta stosownego oświadczenia w 
tym względzie na etapie składania 
wniosku. 

6. Akt prawny powinien zapewniać, iż 
wykazanie przez konsumenta, że nie 
posiada on jeszcze podstawowego 
rachunku bankowego na terytorium tego 
państwa członkowskiego, nie jest dla niego 
nadmiernie kłopotliwe, a także 
przewidywać przedłożenie przez 
konsumenta stosownego oświadczenia w 
tym względzie na etapie składania 
wniosku.

Or. de
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Poprawka 111
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 6

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

6. Akt prawny powinien zapewniać, iż 
wykazanie przez konsumenta, że nie 
posiada on jeszcze podstawowego 
rachunku bankowego, nie jest dla niego 
nadmiernie kłopotliwe, a także 
przewidywać przedłożenie przez 
konsumenta stosownego oświadczenia w 
tym względzie na etapie składania 
wniosku. 

6. Akt prawny powinien zapewniać, iż 
wykazanie przez konsumenta, że nie 
posiada on jeszcze podstawowego 
rachunku bankowego w danym państwie 
członkowskim, nie jest dla niego 
nadmiernie kłopotliwe, a także 
przewidywać przedłożenie przez 
konsumenta stosownego oświadczenia w 
tym względzie na etapie składania 
wniosku. 

Or. en

Poprawka 112
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 6

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

6. Akt prawny powinien zapewniać, iż 
wykazanie przez konsumenta, że nie 
posiada on jeszcze podstawowego 
rachunku bankowego, nie jest dla niego 
nadmiernie kłopotliwe, a także 
przewidywać przedłożenie przez 
konsumenta stosownego oświadczenia w 
tym względzie na etapie składania 
wniosku. 

6. Akt prawny powinien zapewniać, iż 
wykazanie przez konsumenta, że nie 
posiada on jeszcze podstawowego 
rachunku bankowego w danym państwie 
członkowskim, nie jest dla niego 
nadmiernie kłopotliwe, a także 
przewidywać przedłożenie przez 
konsumenta stosownego oświadczenia w 
tym względzie na etapie składania 
wniosku.

Or. en

Poprawka 113
Ivo Strejček
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Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 7

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

7. Prawo dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego powinno 
obowiązywać niezależnie od narodowości 
czy miejsca zamieszkania konsumenta w 
Unii. Podczas otwierania podstawowego 
rachunku bankowego nie należy brać pod 
uwagę kryteriów takich jak poziom lub 
regularność dochodów, zatrudnienie, 
historia kredytowa, poziom zadłużenia, 
indywidualna sytuacja w zakresie 
upadłości lub przyszła działalność. Dostęp 
do podstawowego rachunku bankowego 
nie powinien być w żadnych 
okolicznościach uzależniony od zakupu 
innych produktów lub usług, np. 
ubezpieczenia.

7. Dostęp do podstawowego rachunku 
bankowego nie powinien być w żadnych 
okolicznościach uzależniony od zakupu 
innych produktów lub usług, np. 
ubezpieczenia.

Or. en

Poprawka 114
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 7

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

7. Prawo dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego powinno 
obowiązywać niezależnie od narodowości 
czy miejsca zamieszkania konsumenta w 
Unii. Podczas otwierania podstawowego 
rachunku bankowego nie należy brać pod 
uwagę kryteriów takich jak poziom lub 
regularność dochodów, zatrudnienie, 
historia kredytowa, poziom zadłużenia, 
indywidualna sytuacja w zakresie 
upadłości lub przyszła działalność. Dostęp 
do podstawowego rachunku bankowego 
nie powinien być w żadnych 

7. Prawo dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego w państwie 
członkowskim powinno przysługiwać 
konsumentom, którzy są związani z danym 
państwem członkowskim. Do 
przykładowych związków z danym 
państwem członkowskim należą między 
innymi: obywatelstwo, miejsce 
zamieszkania, czynniki związane z 
zatrudnieniem, uczęszczanie do instytucji 
oświatowej lub szkolenia zawodowego, 
czynniki związane z rodziną, lub wszelkie 
inne czynniki mogące stanowić związek z 
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okolicznościach uzależniony od zakupu 
innych produktów lub usług, np. 
ubezpieczenia.

danym państwem członkowskim. Podczas 
otwierania podstawowego rachunku 
bankowego nie należy brać pod uwagę 
kryteriów takich jak poziom lub 
regularność dochodów, zatrudnienie, 
historia kredytowa, poziom zadłużenia, 
indywidualna sytuacja w zakresie 
upadłości lub przyszła działalność. Dostęp 
do podstawowego rachunku bankowego 
nie powinien być w żadnych 
okolicznościach uzależniony od zakupu 
innych produktów lub usług, np. 
ubezpieczenia.

Or. en

Poprawka 115
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 7

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

7. Prawo dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego powinno 
obowiązywać niezależnie od narodowości 
czy miejsca zamieszkania konsumenta w 
Unii. Podczas otwierania podstawowego 
rachunku bankowego nie należy brać pod 
uwagę kryteriów takich jak poziom lub 
regularność dochodów, zatrudnienie, 
historia kredytowa, poziom zadłużenia,
indywidualna sytuacja w zakresie 
upadłości lub przyszła działalność. Dostęp 
do podstawowego rachunku bankowego 
nie powinien być w żadnych 
okolicznościach uzależniony od zakupu 
innych produktów lub usług, np. 
ubezpieczenia.

7. Prawo dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego powinno 
obowiązywać niezależnie od miejsca 
zamieszkania obywatela UE w Unii. 
Podczas otwierania podstawowego 
rachunku bankowego nie należy brać pod 
uwagę kryteriów takich jak poziom lub 
regularność dochodów, zatrudnienie, 
historia kredytowa, poziom zadłużenia lub
indywidualna sytuacja w zakresie 
upadłości. Otwarcie i prowadzenie 
rachunku powinno być jednak 
akceptowalne dla instytucji kredytowej. 
Podanie fałszywych danych przez 
obywatela UE w ramach stosunku 
umownego, niewnoszenie opłat, jak 
również znaczne obciążenie bądź 
zagrożenie pracowników lub klientów 
banku mogą być powodem odrzucenia 
wniosku o otwarcie rachunku lub 
wypowiedzenia umowy na prowadzenie 
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rachunku. Dostęp do podstawowego 
rachunku bankowego nie powinien być w 
żadnych okolicznościach uzależniony od 
zakupu innych produktów lub usług, np. 
ubezpieczenia.

Or. de

Poprawka 116
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 7

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

7. Prawo dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego powinno 
obowiązywać niezależnie od narodowości 
czy miejsca zamieszkania konsumenta w 
Unii. Podczas otwierania podstawowego 
rachunku bankowego nie należy brać pod 
uwagę kryteriów takich jak poziom lub 
regularność dochodów, zatrudnienie, 
historia kredytowa, poziom zadłużenia, 
indywidualna sytuacja w zakresie 
upadłości lub przyszła działalność. Dostęp 
do podstawowego rachunku bankowego 
nie powinien być w żadnych 
okolicznościach uzależniony od zakupu 
innych produktów lub usług, np. 
ubezpieczenia.

7. Prawo dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego powinno 
obowiązywać niezależnie od narodowości 
czy miejsca zamieszkania konsumenta w 
Unii. Podczas otwierania podstawowego 
rachunku bankowego nie należy brać pod 
uwagę kryteriów takich jak poziom lub 
regularność dochodów, zatrudnienie, 
historia kredytowa, poziom zadłużenia, 
indywidualna sytuacja w zakresie 
upadłości lub przyszła działalność. Dostęp 
do podstawowego rachunku bankowego 
nie powinien być w żadnych 
okolicznościach uzależniony od zakupu 
innych produktów lub usług, np. 
ubezpieczenia lub dodatkowego rachunku 
bankowego.

Or. en

Poprawka 117
Peter Simon

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 7
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Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

7. Prawo dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego powinno 
obowiązywać niezależnie od narodowości 
czy miejsca zamieszkania konsumenta w 
Unii. Podczas otwierania podstawowego 
rachunku bankowego nie należy brać pod 
uwagę kryteriów takich jak poziom lub 
regularność dochodów, zatrudnienie, 
historia kredytowa, poziom zadłużenia, 
indywidualna sytuacja w zakresie 
upadłości lub przyszła działalność. Dostęp 
do podstawowego rachunku bankowego 
nie powinien być w żadnych 
okolicznościach uzależniony od zakupu 
innych produktów lub usług, np. 
ubezpieczenia.

7. Prawo dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego powinno 
obowiązywać niezależnie od narodowości 
czy miejsca zamieszkania konsumenta w 
Unii. Podczas otwierania podstawowego 
rachunku bankowego nie należy brać pod 
uwagę kryteriów takich jak poziom lub 
regularność dochodów, zatrudnienie, 
historia kredytowa, poziom zadłużenia, 
indywidualna sytuacja w zakresie 
upadłości, przyszła działalność, a także 
dane z biur informacji gospodarczych. 
Dostęp do podstawowego rachunku 
bankowego nie powinien być w żadnych 
okolicznościach uzależniony od zakupu 
innych produktów lub usług, np. 
ubezpieczenia. 

Or. de

Poprawka 118
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 7

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

7. Prawo dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego powinno 
obowiązywać niezależnie od narodowości 
czy miejsca zamieszkania konsumenta w 
Unii. Podczas otwierania podstawowego 
rachunku bankowego nie należy brać pod 
uwagę kryteriów takich jak poziom lub 
regularność dochodów, zatrudnienie, 
historia kredytowa, poziom zadłużenia, 
indywidualna sytuacja w zakresie 
upadłości lub przyszła działalność. Dostęp 
do podstawowego rachunku bankowego 
nie powinien być w żadnych 
okolicznościach uzależniony od zakupu 

7. Prawo dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego powinno 
obowiązywać niezależnie od narodowości 
czy miejsca zamieszkania konsumenta w 
Unii. Podczas otwierania podstawowego 
rachunku bankowego nie należy brać pod 
uwagę kryteriów takich jak poziom lub 
regularność dochodów, zatrudnienie, 
historia kredytowa, poziom zadłużenia, 
indywidualna sytuacja w zakresie 
upadłości lub oczekiwany obrót. Dostęp do 
podstawowego rachunku bankowego nie 
powinien być w żadnych okolicznościach 
uzależniony od zakupu innych produktów 
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innych produktów lub usług, np. 
ubezpieczenia.

lub usług, np. ubezpieczenia.

Or. en

Poprawka 119
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 8

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

8. Akt prawny powinien być stosowany w 
sposób nienaruszający przepisów UE; 
dotyczy to zwłaszcza obowiązku 
rozwiązania przez dostawców umowy 
dotyczącej prowadzenia podstawowego 
rachunku bankowego, jeśli w świetle 
obowiązujących przepisów unijnych lub 
krajowych, np. dotyczących prania 
pieniędzy, wystąpią wyjątkowe 
okoliczności. Rachunek może zostać 
zamknięty również w przypadku 
popełnienia oszustwa, nadużycia zaufania 
lub fałszerstwa dokumentów. 

8. Każdy możliwy akt prawny powinien 
być stosowany w sposób nienaruszający 
przepisów UE; dotyczy to zwłaszcza 
obowiązku rozwiązania przez dostawców 
umowy dotyczącej prowadzenia 
podstawowego rachunku bankowego, jeśli 
w świetle obowiązujących przepisów 
unijnych lub krajowych, np. dotyczących 
prania pieniędzy, wystąpią wyjątkowe 
okoliczności. Rachunek może zostać 
zamknięty również w przypadku 
popełnienia oszustwa, nadużycia zaufania 
lub fałszerstwa dokumentów.

Or. en

Poprawka 120
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 8

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

8. Akt prawny powinien być stosowany w 
sposób nienaruszający przepisów UE; 
dotyczy to zwłaszcza obowiązku 
rozwiązania przez dostawców umowy 
dotyczącej prowadzenia podstawowego 
rachunku bankowego, jeśli w świetle 
obowiązujących przepisów unijnych lub 

8. Można odmówić otwarcia
podstawowego rachunku bankowego lub 
zamknąć ten rachunek tylko w 
wyjątkowych okolicznościach, takich jak: 
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krajowych, np. dotyczących prania 
pieniędzy, wystąpią wyjątkowe 
okoliczności.

1) niezgodność z przepisami dotyczącymi 
prania pieniędzy,

Rachunek może zostać zamknięty również 
w przypadku popełnienia oszustwa, 
nadużycia zaufania lub fałszerstwa 
dokumentów.

2) popełnienie oszustwa, nadużycia 
zaufania lub fałszerstwa dokumentów,

3) stałe nieuiszczanie opłat związanych z 
posiadaniem podstawowego rachunku 
bankowego.

Or. en

Poprawka 121
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 8

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

8. Akt prawny powinien być stosowany w 
sposób nienaruszający przepisów UE; 
dotyczy to zwłaszcza obowiązku 
rozwiązania przez dostawców umowy 
dotyczącej prowadzenia podstawowego 
rachunku bankowego, jeśli w świetle 
obowiązujących przepisów unijnych lub 
krajowych, np. dotyczących prania 
pieniędzy, wystąpią wyjątkowe 
okoliczności. Rachunek może zostać 
zamknięty również w przypadku 
popełnienia oszustwa, nadużycia zaufania 
lub fałszerstwa dokumentów.

8. Akt prawny powinien być stosowany w 
sposób nienaruszający przepisów UE; 
dotyczy to zwłaszcza obowiązku 
odmówienia przez dostawców dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego lub 
rozwiązania przez nich umowy dotyczącej 
prowadzenia tego rachunku, jeśli w 
świetle obowiązujących przepisów 
unijnych lub krajowych, np. dotyczących 
prania pieniędzy i finansowania 
terroryzmu, wystąpią wyjątkowe 
okoliczności. Można również odmówić 
dostępu do rachunku lub zamknąć ten 
rachunek w przypadku popełnienia 
oszustwa, nadużycia zaufania lub 
fałszerstwa dokumentów.

Or. en
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Poprawka 122
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 9

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

9. Należy zobowiązać państwa 
członkowskie do zapewnienia, by 
procedury związane z należytą 
starannością nie prowadziły do 
stosowania dyskryminacyjnych praktyk 
względem, na przykład, grup 
marginalizowanych, migrantów, 
mniejszości etnicznych bądź religijnych 
lub osób bez stałego adresu zamieszkania.
Zatem szczególną uwagę należy zwrócić 
na to, w jaki sposób osoby nieposiadające 
stałego adresu zamieszkania mogą spełnić 
wymogi podyktowane należytą 
starannością, a także na najlepsze 
praktyki krajowe, które skutecznie 
zapewniałyby dostęp do podstawowego 
zakresu najważniejszych usług 
płatniczych.

9. Państwa członkowskie powinny 
zapewnić pełną zgodność procedur 
związanych z należytą starannością z 
obowiązującymi krajowymi i unijnymi 
przepisami antydyskryminacyjnymi.

Or. en

Poprawka 123
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 9

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

9. Należy zobowiązać państwa 
członkowskie do zapewnienia, by 
procedury związane z należytą 
starannością nie prowadziły do stosowania 
dyskryminacyjnych praktyk względem, na 
przykład, grup marginalizowanych, 
migrantów, mniejszości etnicznych bądź 
religijnych lub osób bez stałego adresu 
zamieszkania. Zatem szczególną uwagę 

9. Należy zobowiązać państwa 
członkowskie do zapewnienia, by 
procedury związane z należytą 
starannością nie prowadziły do stosowania 
dyskryminacyjnych praktyk względem, na 
przykład, mniejszości i grup 
marginalizowanych, migrantów bądź 
traktowania z przesadnym brakiem 
elastyczności konsumentów bez stałego 
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należy zwrócić na to, w jaki sposób osoby 
nieposiadające stałego adresu 
zamieszkania mogą spełnić wymogi 
podyktowane należytą starannością, a 
także na najlepsze praktyki krajowe, które 
skutecznie zapewniałyby dostęp do 
podstawowego zakresu najważniejszych 
usług płatniczych.

adresu zamieszkania lub nieposiadających 
standardowego dowodu tożsamości. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
stosowanie ukierunkowanych środków i 
procedur, za pomocą których konsumenci 
nieposiadający stałego adresu 
zamieszkania lub standardowego dowodu 
tożsamości mogą spełnić wymogi 
podyktowane należytą starannością. W 
powyższym względnie należy uwzględnić 
najlepsze praktyki krajowe. W razie 
potrzeby państwa członkowskie powinny 
ustanowić specjalne programy mające na 
celu wspieranie tych konsumentów, w 
ramach których właściwe organy i służby 
ds. społecznych, we współpracy z 
dostawcami usług płatniczych, 
wprowadzałyby niestandardowe narzędzia 
pragmatycznego rozwiązywania 
problemów związanych z adresem i 
wykazaniem tożsamości.

Or. en

Poprawka 124
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 9

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

9. Należy zobowiązać państwa 
członkowskie do zapewnienia, by 
procedury związane z należytą 
starannością nie prowadziły do stosowania 
dyskryminacyjnych praktyk względem, na 
przykład, grup marginalizowanych, 
migrantów, mniejszości etnicznych bądź 
religijnych lub osób bez stałego adresu 
zamieszkania. Zatem szczególną uwagę 
należy zwrócić na to, w jaki sposób osoby 
nieposiadające stałego adresu 
zamieszkania mogą spełnić wymogi 
podyktowane należytą starannością, a 
także na najlepsze praktyki krajowe, które 

9. Należy zobowiązać państwa 
członkowskie do zapewnienia, by 
procedury związane z należytą 
starannością nie prowadziły do stosowania 
dyskryminacyjnych praktyk. Należy 
zwrócić uwagę na najlepsze praktyki 
krajowe, które skutecznie zapewniałyby 
dostęp do podstawowego zakresu 
najważniejszych usług płatniczych.



AM\897689PL.doc 69/132 PE486.164v01-00

PL

skutecznie zapewniałyby dostęp do 
podstawowego zakresu najważniejszych 
usług płatniczych.

Or. en

Poprawka 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 10

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

10. W związku z tym podstawowe 
rachunki bankowe powinny zostać 
zaklasyfikowane jako produkty niskiego 
ryzyka zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy 
Komisji 2006/70/WE ustanawiającej 
środki wykonawcze do dyrektywy 
2005/60/WE; dostawcy usług płatniczych 
powinni mieć obowiązek stosowania 
uproszczonych procedur należytej 
staranności względem klienta, a Komisja 
powinna dążyć do dalszej harmonizacji 
krajowych interpretacji przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy, aby zapewnić, że przepisy te nie 
będą już wykorzystywane jako powód 
odmowy dostępu do podstawowego 
rachunku bankowego. 

skreślony

Or. en

Poprawka 126
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 10

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

10. W związku z tym podstawowe 
rachunki bankowe powinny zostać 

skreślony
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zaklasyfikowane jako produkty niskiego 
ryzyka zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy 
Komisji 2006/70/WE ustanawiającej 
środki wykonawcze do dyrektywy 
2005/60/WE; dostawcy usług płatniczych 
powinni mieć obowiązek stosowania
uproszczonych procedur należytej 
staranności względem klienta, a Komisja 
powinna dążyć do dalszej harmonizacji 
krajowych interpretacji przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy, aby zapewnić, że przepisy te nie 
będą już wykorzystywane jako powód 
odmowy dostępu do podstawowego 
rachunku bankowego. 

Or. en

Poprawka 127
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 10

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

10. W związku z tym podstawowe 
rachunki bankowe powinny zostać 
zaklasyfikowane jako produkty niskiego 
ryzyka zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy
Komisji 2006/70/WE ustanawiającej 
środki wykonawcze do dyrektywy 
2005/60/WE; dostawcy usług płatniczych 
powinni mieć obowiązek stosowania 
uproszczonych procedur należytej 
staranności względem klienta, a Komisja 
powinna dążyć do dalszej harmonizacji 
krajowych interpretacji przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy, aby zapewnić, że przepisy te nie 
będą już wykorzystywane jako powód 
odmowy dostępu do podstawowego 
rachunku bankowego.

10. W związku z tym oraz uwzględniając 
przepisy dotyczące prania pieniędzy należy 
rozważyć, w jaki sposób osiągnąć 
właściwą równowagę między dostępem do 
podstawowego rachunku bankowego oraz 
wymogami podyktowanymi należytą 
starannością. W tym względzie należy 
uściślić związek z dyrektywą Komisji 
2006/70/WE ustanawiającą środki 
wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
odniesieniu do definicji „osoby zajmującej 
eksponowane stanowisko polityczne”, jak 
również w odniesieniu do technicznych 
kryteriów stosowania uproszczonych 
zasad należytej staranności wobec klienta 
oraz wyłączenia z uwagi na działalność 
finansową prowadzoną w sposób 
sporadyczny lub w bardzo ograniczonym 
zakresie. Komisja powinna dążyć do 
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dalszej harmonizacji krajowych 
interpretacji przepisów dotyczących 
przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Or. en

Poprawka 128
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 10

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

10. W związku z tym podstawowe 
rachunki bankowe powinny zostać 
zaklasyfikowane jako produkty niskiego 
ryzyka zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy 
Komisji 2006/70/WE ustanawiającej środki 
wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE;
dostawcy usług płatniczych powinni mieć 
obowiązek stosowania uproszczonych 
procedur należytej staranności względem 
klienta, a Komisja powinna dążyć do 
dalszej harmonizacji krajowych
interpretacji przepisów dotyczących 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby 
zapewnić, że przepisy te nie będą już 
wykorzystywane jako powód odmowy 
dostępu do podstawowego rachunku 
bankowego. 

10. W związku z tym państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
zaklasyfikowanie podstawowych 
rachunków płatniczych jako produktów
niskiego ryzyka zgodnie z art. 3 ust. 3 
dyrektywy Komisji 2006/70/WE 
ustanawiającej środki wykonawcze do 
dyrektywy 2005/60/WE. Wobec tego 
dostawcy usług płatniczych mogą mieć 
obowiązek stosowania uproszczonych 
procedur należytej staranności względem 
klienta. Komisja powinna dążyć do 
dalszego uściślenia interpretacji przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, aby 
zapewnić, że przepisy te, w kontekście 
świadczenia podstawowych usług 
bankowych, są stosowane w 
zrównoważony i proporcjonalny sposób. 
Nikomu nie należy odmawiać prawa 
dostępu do podstawowego rachunku
płatniczego ani nikogo wykluczać z tego 
prawa ze wspomnianych względów, chyba 
że istnieją ku temu dobrze uzasadnione i 
obiektywne powody. Przepisów tych nie 
należy nigdy wykorzystywać jako 
nieuzasadnionego pretekstu do 
odrzucenia konsumentów mniej 
atrakcyjnych pod względem komercyjnym.

Or. en
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Poprawka 129
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 11

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

11. Akt prawny powinien zobowiązywać 
dostawców usług płatniczych do 
zapewnienia przejrzystości podczas 
podejmowania decyzji o odmowie dostępu 
do podstawowego rachunku bankowego
lub jego zamknięciu. Aby zapewnić 
konsumentowi możliwość 
zakwestionowania decyzji dostawcy usług 
płatniczych, dostawca usług płatniczych 
powinien informować konsumenta na 
piśmie o powodach odmowy otwarcia 
podstawowego rachunku bankowego lub 
jego zamknięcia. Dostawcę należy również 
zobowiązać do poinformowania 
konsumenta o możliwości skorzystania z 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów.

11. Akt prawny powinien zobowiązywać 
dostawców usług płatniczych do 
zapewnienia przejrzystości podczas 
podejmowania decyzji o odmowie dostępu 
do podstawowego rachunku płatniczego
lub jego zamknięciu, przy przestrzeganiu 
przepisów dotyczących prania pieniędzy i 
finansowania terroryzmu oraz 
zapobiegania przestępstwom i 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie. 
Aby zapewnić konsumentowi możliwość 
zakwestionowania decyzji dostawcy usług 
płatniczych, dostawca usług płatniczych 
powinien informować konsumenta na 
piśmie o powodach odmowy otwarcia 
podstawowego rachunku płatniczego lub 
jego zamknięcia. Dostawcę należy również 
zobowiązać do poinformowania 
konsumenta o możliwości skorzystania z 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów.

Or. en

Poprawka 130
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 11

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

11. Akt prawny powinien zobowiązywać 
dostawców usług płatniczych do 
zapewnienia przejrzystości podczas 
podejmowania decyzji o odmowie dostępu 

11. Każdy możliwy akt prawny UE
powinien gwarantować, że dostawcy usług 
płatniczych zapewniają przejrzystość 
podczas podejmowania decyzji o odmowie 
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do podstawowego rachunku bankowego 
lub jego zamknięciu. Aby zapewnić 
konsumentowi możliwość 
zakwestionowania decyzji dostawcy usług 
płatniczych, dostawca usług płatniczych 
powinien informować konsumenta na 
piśmie o powodach odmowy otwarcia 
podstawowego rachunku bankowego lub 
jego zamknięcia. Dostawcę należy również 
zobowiązać do poinformowania 
konsumenta o możliwości skorzystania z 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów.

dostępu do podstawowego rachunku 
bankowego lub jego zamknięciu. Aby 
zapewnić klientowi możliwość
zakwestionowania decyzji dostawcy usług 
płatniczych, dostawca usług płatniczych 
powinien informować konsumenta na 
piśmie o powodach odmowy otwarcia 
podstawowego rachunku bankowego lub 
jego zamknięcia. Klient powinien zatem 
posiadać skrzynkę elektroniczną, aby móc 
prowadzić pisemną wymianę informacji z 
dostawcą usług płatniczych. Dostawca 
powinien również informować klienta o 
możliwości skorzystania z alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów.

Or. en

Poprawka 131
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 11

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

11. Akt prawny powinien zobowiązywać 
dostawców usług płatniczych do 
zapewnienia przejrzystości podczas 
podejmowania decyzji o odmowie dostępu 
do podstawowego rachunku bankowego 
lub jego zamknięciu. Aby zapewnić 
konsumentowi możliwość 
zakwestionowania decyzji dostawcy usług 
płatniczych, dostawca usług płatniczych 
powinien informować konsumenta na 
piśmie o powodach odmowy otwarcia 
podstawowego rachunku bankowego lub 
jego zamknięcia. Dostawcę należy również 
zobowiązać do poinformowania 
konsumenta o możliwości skorzystania z 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów.

11. Akt prawny powinien zobowiązywać 
dostawców usług płatniczych do 
zapewnienia przejrzystości podczas 
podejmowania decyzji o odmowie dostępu 
do podstawowego rachunku bankowego 
lub jego zamknięciu. Aby zapewnić 
konsumentowi możliwość 
zakwestionowania decyzji dostawcy usług 
płatniczych, dostawca usług płatniczych 
powinien informować konsumenta na 
piśmie o powodach odmowy otwarcia 
podstawowego rachunku bankowego lub 
jego zamknięcia. Dostawcę należy również 
zobowiązać do poinformowania 
konsumenta o możliwości skorzystania z 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów. Dostawca nie może pobierać od 
konsumenta opłat za otrzymywanie takich 
informacji, w tym w formie pisemnej.
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Or. en

Poprawka 132
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 12

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

12. Akt prawny powinien nakładać na 
dostawcę obowiązek bezzwłocznego 
sprawdzenia, czy konsumentowi 
przysługuje prawo dostępu do 
podstawowego rachunku bankowego, przy 
czym dostawca winien poinformować 
konsumenta o powodach opóźnienia 
przekraczającego dwa tygodnie. Dostawca 
może wymagać, aby konsument był 
osobiście obecny w najbliższym 
konsumentowi oddziale w celu otwarcia 
rachunku.

12. Akt prawny powinien nakładać na 
dostawcę obowiązek bezzwłocznego 
sprawdzenia, czy konsumentowi 
przysługuje prawo dostępu do 
podstawowego rachunku bankowego, przy 
czym dostawca winien pisemnie i z 
należytym uzasadnieniem poinformować 
konsumenta o powodach opóźnienia 
przekraczającego dwa tygodnie. Powody 
pozostające w zakresie odpowiedzialności 
dostawcy usług płatniczych – takie jak 
obciążenie pracą – nie uzasadniają 
opóźnienia. Dostawca może wymagać, aby 
konsument był osobiście obecny w 
najbliższym konsumentowi oddziale w 
celu otwarcia rachunku.

Or. de

Poprawka 133
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 2 – ustęp 12

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

12. Akt prawny powinien nakładać na 
dostawcę obowiązek bezzwłocznego 
sprawdzenia, czy konsumentowi
przysługuje prawo dostępu do 
podstawowego rachunku bankowego, przy 
czym dostawca winien poinformować 

12. Każdy możliwy akt prawny UE 
powinien nakładać na dostawcę obowiązek 
sprawdzenia w odpowiednim terminie, czy 
klientowi przysługuje prawo dostępu do 
podstawowego rachunku bankowego. 
Dostawca może wymagać, aby konsument 
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konsumenta o powodach opóźnienia 
przekraczającego dwa tygodnie. Dostawca 
może wymagać, aby konsument był 
osobiście obecny w najbliższym
konsumentowi oddziale w celu otwarcia 
rachunku.

był osobiście obecny w najbliższym 
konsumentowi oddziale w celu otwarcia 
rachunku.

Or. en

Poprawka 134
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 13

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

13. Akt prawny powinien umożliwiać 
użytkownikowi podstawowego rachunku 
bankowego przeprowadzanie niezbędnych 
transakcji płatniczych, takich jak 
otrzymywanie dochodów lub świadczeń, 
opłacanie rachunków lub podatków oraz 
zakup dóbr i usług, zarówno w sposób 
bezpośredni, jak i na odległość, przy 
wykorzystaniu powszechnych systemów 
krajowych. 

13. Akt prawny powinien umożliwiać 
użytkownikowi podstawowego rachunku 
bankowego bezpłatne przeprowadzanie 
niezbędnych transakcji płatniczych, takich 
jak otrzymywanie dochodów lub 
świadczeń, opłacanie rachunków lub 
podatków oraz zakup dóbr i usług, 
zarówno w sposób bezpośredni, jak i na 
odległość, przy wykorzystaniu 
powszechnych systemów krajowych.

Or. fr

Poprawka 135
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 13

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

13. Akt prawny powinien umożliwiać 
użytkownikowi podstawowego rachunku 
bankowego przeprowadzanie niezbędnych 
transakcji płatniczych, takich jak 
otrzymywanie dochodów lub świadczeń, 

13. Każdy możliwy akt prawny UE 
powinien umożliwiać użytkownikowi 
podstawowego rachunku bankowego lub 
klientowi przeprowadzanie niezbędnych 
transakcji płatniczych, takich jak 
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opłacanie rachunków lub podatków oraz 
zakup dóbr i usług, zarówno w sposób 
bezpośredni, jak i na odległość, przy 
wykorzystaniu powszechnych systemów 
krajowych. 

otrzymywanie dochodów lub świadczeń, 
opłacanie rachunków lub podatków oraz 
zakup dóbr i usług, w sposób bezpośredni i 
na odległość, przy wykorzystaniu, w 
stosownych przypadkach, powszechnych 
systemów krajowych.

Or. en

Poprawka 136
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 14

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

14. Dostawca usług płatniczych nie 
powinien oferować ani w sposób wyraźny, 
ani dorozumiany, żadnych kredytów w 
rachunku bieżącym ani możliwości 
przekroczenia bieżącego salda rachunku w 
odniesieniu do podstawowego rachunku 
bankowego. Zlecenie płatnicze przekazane 
dostawcy usług płatniczych konsumenta 
nie powinno zostać zrealizowane, jeżeli 
taka realizacja skutkowałaby powstaniem 
ujemnego salda na podstawowym 
rachunku bankowym konsumenta. Dostęp 
do kredytu nie powinien być uznawany za 
element podstawowego rachunku 
bankowego ani za związane z nim prawo, 
niezależnie od celu i formy kredytu. 

14. Dostawca usług płatniczych nie 
powinien oferować ani w sposób wyraźny, 
ani dorozumiany, żadnych kredytów w 
rachunku bieżącym ani możliwości 
przekroczenia bieżącego salda rachunku w 
odniesieniu do podstawowego rachunku 
bankowego. Zlecenie płatnicze przekazane 
dostawcy usług płatniczych konsumenta 
nie powinno zostać zrealizowane, jeżeli 
taka realizacja skutkowałaby powstaniem 
ujemnego salda na podstawowym 
rachunku bankowym konsumenta. Dostęp 
do kredytu nie powinien być uznawany za 
element podstawowego rachunku 
bankowego ani za towarzyszące mu prawo, 
niezależnie od celu i formy kredytu. 
Dostawcy usług płatniczych mogliby, o ile 
nie byłoby to nieodpowiednie, oferować 
produkty kredytowe jako odrębne usługi 
konsumentom korzystającym z 
podstawowych rachunków płatniczych, 
jak długo dostęp do rachunku 
podstawowego i korzystanie z tego 
rachunku pozostawałyby w żaden sposób 
nieograniczone lub nieuwarunkowane 
zakupem tych produktów.

Or. en
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Poprawka 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 14

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

14. Dostawca usług płatniczych nie 
powinien oferować ani w sposób wyraźny, 
ani dorozumiany, żadnych kredytów w 
rachunku bieżącym ani możliwości 
przekroczenia bieżącego salda rachunku 
w odniesieniu do podstawowego rachunku 
bankowego. Zlecenie płatnicze przekazane 
dostawcy usług płatniczych konsumenta 
nie powinno zostać zrealizowane, jeżeli 
taka realizacja skutkowałaby powstaniem 
ujemnego salda na podstawowym 
rachunku bankowym konsumenta. Dostęp 
do kredytu nie powinien być uznawany za 
element podstawowego rachunku 
bankowego ani za związane z nim prawo, 
niezależnie od celu i formy kredytu. 

14. Zlecenie płatnicze przekazane 
dostawcy usług płatniczych konsumenta 
nie powinno zostać zrealizowane, jeżeli 
taka realizacja skutkowałaby powstaniem 
ujemnego salda na podstawowym 
rachunku bankowym konsumenta. Dostęp 
do kredytu nie powinien być uznawany za 
element podstawowego rachunku 
bankowego ani za związane z nim prawo, 
niezależnie od celu i formy kredytu. 

Or. en

Poprawka 138
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 14

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

14. Dostawca usług płatniczych nie 
powinien oferować ani w sposób wyraźny, 
ani dorozumiany, żadnych kredytów w 
rachunku bieżącym ani możliwości 
przekroczenia bieżącego salda rachunku w 
odniesieniu do podstawowego rachunku 
bankowego. Zlecenie płatnicze przekazane 
dostawcy usług płatniczych konsumenta 

14. Dostawca usług płatniczych nie 
powinien oferować ani w sposób wyraźny, 
ani dorozumiany, żadnych kredytów w 
rachunku bieżącym ani możliwości 
przekroczenia bieżącego salda rachunku w 
odniesieniu do podstawowego rachunku 
bankowego. Zlecenie płatnicze przekazane 
dostawcy usług płatniczych konsumenta 
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nie powinno zostać zrealizowane, jeżeli 
taka realizacja skutkowałaby powstaniem 
ujemnego salda na podstawowym 
rachunku bankowym konsumenta. Dostęp 
do kredytu nie powinien być uznawany za 
element podstawowego rachunku 
bankowego ani za związane z nim prawo, 
niezależnie od celu i formy kredytu.

nie powinno zostać zrealizowane, jeżeli 
taka realizacja skutkowałaby powstaniem 
ujemnego salda na podstawowym 
rachunku bankowym konsumenta; nie 
dotyczy to opłat pobieranych przez bank 
za usługi, z których skorzystał konsument. 
Dostęp do kredytu nie powinien być 
uznawany za element podstawowego 
rachunku bankowego ani za związane z 
nim prawo, niezależnie od celu i formy 
kredytu.

Or. de

Poprawka 139
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 14

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

14. Dostawca usług płatniczych nie 
powinien oferować ani w sposób wyraźny, 
ani dorozumiany, żadnych kredytów w 
rachunku bieżącym ani możliwości 
przekroczenia bieżącego salda rachunku w 
odniesieniu do podstawowego rachunku 
bankowego. Zlecenie płatnicze przekazane 
dostawcy usług płatniczych konsumenta
nie powinno zostać zrealizowane, jeżeli 
taka realizacja skutkowałaby powstaniem 
ujemnego salda na podstawowym 
rachunku bankowym konsumenta. Dostęp 
do kredytu nie powinien być uznawany za 
element podstawowego rachunku 
bankowego ani za związane z nim prawo, 
niezależnie od celu i formy kredytu. 

14. Dostawca usług płatniczych nie
powinien oferować ani w sposób wyraźny, 
ani dorozumiany, żadnych kredytów w 
rachunku bieżącym ani możliwości 
przekroczenia bieżącego salda rachunku w 
odniesieniu do podstawowego rachunku 
bankowego. Zlecenie płatnicze przekazane 
dostawcy usług płatniczych klienta nie 
powinno zostać zrealizowane, jeżeli taka 
realizacja skutkowałaby powstaniem 
ujemnego salda na podstawowym 
rachunku bankowym klienta. Dostęp do 
kredytu nie powinien być uznawany za 
element podstawowego rachunku 
bankowego ani za związane z nim prawo, 
niezależnie od celu i formy kredytu.

Or. en

Poprawka 140
Philippe De Backer
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Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 15

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

15. Dostęp do podstawowego rachunku 
bankowego powinien być bezpłatny.

15. Otwarcie podstawowego rachunku 
bankowego powinno być bezpłatne. Za 
korzystanie z podstawowego rachunku 
bankowego mogą być jednak pobierane 
opłaty. Wszystkie opłaty związane z 
korzystaniem z podstawowego rachunku 
bankowego powinny być rozsądne, oparte 
na kosztach oraz korzystniejsze w 
porównaniu ze zwykła polityką cenową 
dostawcy, stosowaną w przypadku 
porównywalnych rachunków bankowych. 
Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
maksymalne opłaty obowiązujące na 
szczeblu krajowym.

Or. en

Poprawka 141
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 15

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

15. Dostęp do podstawowego rachunku 
bankowego powinien być bezpłatny. 

15. Dostęp do podstawowego rachunku 
bankowego powinien być raczej bezpłatny. 
Wysokość opłat nie może przekraczać 
kosztów ponoszonych przez dostawcę 
usług płatniczych w związku ze 
świadczeniem usługi, a w każdym razie 
nie powinna przekraczać 10 euro rocznie.

Or. en

Poprawka 142
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
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 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 15

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

15. Dostęp do podstawowego rachunku 
bankowego powinien być bezpłatny.

15. Dostęp do podstawowego rachunku 
płatniczego powinien być bezpłatny lub 
oferowany po rozsądnej cenie. Wysokość 
naliczanych opłat powinna być ustalana 
na takim poziomie, który nie uniemożliwi 
żadnemu konsumentowi otwarcia 
podstawowego rachunku płatniczego i 
korzystanie z tego rachunku z powodu 
kosztów.

Or. en

Poprawka 143
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 15

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

15. Dostęp do podstawowego rachunku 
bankowego powinien być bezpłatny.

15. Dostęp do podstawowego rachunku 
bankowego powinien być zapewniany po 
cenie niższej niż standardowa opłata za 
rachunek depozytowy u danego dostawcy 
usług płatniczych, chyba że dostęp ten jest 
już bezpłatny.

Or. en

Poprawka 144
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 15

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

15. Dostęp do podstawowego rachunku 
bankowego powinien być bezpłatny.

15. Otwarcie podstawowego rachunku 
bankowego powinno być bezpłatne.
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Or. de

Poprawka 145
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 15

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

15. Dostęp do podstawowego rachunku 
bankowego powinien być bezpłatny.

15. Dostęp do podstawowego rachunku 
bankowego powinien być bezpłatny lub 
zapewniany za odpowiednią opłatą.

Or. en

Poprawka 146
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 15

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

15. Dostęp do podstawowego rachunku 
bankowego powinien być bezpłatny. 

15. Otwarcie podstawowego rachunku 
bankowego powinno być bezpłatne.

Or. en

Poprawka 147
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 15a (nowy)

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

. 15a. Dostawcy usług płatniczych powinni 
mieć obowiązek zapewnienia, by spośród 
oferowanych przez nich produktów 
podstawowy rachunek płatniczy był 
zawsze – niezależnie od sposobu 
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dokonywania porównania – najbardziej 
przystępnym cenowo rachunkiem do 
przeprowadzania podstawowych 
transakcji płatniczych.

Or. en

Poprawka 148
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 15b (nowy)

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

. 15b. Aby zagwarantować, że koszty 
podstawowych usług płatniczych nie 
wzrastają w rzeczywistości do 
nieracjonalnego poziomu, każde państwo 
członkowskie powinno mieć obowiązek 
ustanowienia pułapu wyznaczającego 
maksymalną dopuszczalną wysokość 
łącznych rocznych opłat za otwarcie 
podstawowego rachunku płatniczego i 
korzystanie z tego rachunku. Podczas gdy 
taki pułap powinien być dostosowany do 
warunków krajowych – na przykład 
ogólnych poziomów cen konsumpcyjnych 
i średnich opłat związanych z 
korzystaniem ze zwykłych rachunków 
płatniczych – w żadnym państwie 
członkowskim nie należy go ustalać na 
poziomie wyższym niż 15 euro bądź, w 
przypadku państwa członkowskich spoza 
strefy euro, równoważnej kwoty wyrażonej 
w krajowej walucie będącej w obiegu.

Or. en

Poprawka 149
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 15c (nowy)
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Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

. 15c. Państwa członkowskie powinny mieć 
prawo do doprecyzowania, że łączna 
roczna wysokość opłat poniżej pułapu 
powinna mieć zastosowanie tylko do 
maksymalnej liczby transakcji, rozłożonej 
w miarę możliwości na różne kategorie 
transakcji. Takie limity transakcji muszą 
jednak zawsze pozostawiać konsumentom 
wystarczające pole do działania, aby mieli 
możliwość przeprowadzania wszystkich 
zwykłych codziennych transakcji bez 
przekroczenia maksymalnego limitu. W 
przypadku, w którym maksymalna liczba 
transakcji zostanie przekroczona, za 
dodatkowe transakcje należy naliczać 
rozsądne opłaty. Dostawcy usług 
płatniczych powinni zawsze sygnalizować 
konsumentom, że są bliscy przekroczenia 
maksymalnej liczby transakcji.

Or. en

Poprawka 150
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 15a (nowy)

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

. 15d. W powyższym zakresie nie należy 
uwzględniać opłat za zwłokę w płatności 
przy obliczaniu łącznych opłat rocznych.

Or. en

Poprawka 151
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 16
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Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

16. Wysokość wszelkich opłat powinna 
być ustalana na przystępnym poziomie, a 
przynajmniej na poziomie równie 
korzystnym, jaki przewiduje zwykła 
polityka cenowa dostawcy. Akt prawny 
powinien zapewniać, że konsument nie 
ponosi żadnych opłat ani sankcji z tytułu
wystąpienia okoliczności znajdujących 
poza jego kontrolą, np. niedobór środków 
finansowych na rachunku spowodowany 
opóźnieniem wypłaty wynagrodzenia lub 
świadczenia socjalnego.

16. Akt prawny powinien zapewniać, że 
konsument nie ponosi żadnych opłat ani 
sankcji z powodu niedoboru środków 
finansowych na rachunku.

Or. fr

Poprawka 152
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 16

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

16. Wysokość wszelkich opłat powinna 
być ustalana na przystępnym poziomie, a 
przynajmniej na poziomie równie 
korzystnym, jaki przewiduje zwykła 
polityka cenowa dostawcy. Akt prawny 
powinien zapewniać, że konsument nie 
ponosi żadnych opłat ani sankcji z tytułu 
wystąpienia okoliczności znajdujących 
poza jego kontrolą, np. niedobór środków 
finansowych na rachunku spowodowany 
opóźnieniem wypłaty wynagrodzenia lub 
świadczenia socjalnego.

16. Wysokość wszelkich opłat powinna 
być ustalana na rozsądnym poziomie, a 
przynajmniej na poziomie równie 
korzystnym, jaki przewiduje zwykła 
polityka cenowa dostawcy.

Or. en

Poprawka 153
Gay Mitchell



AM\897689PL.doc 85/132 PE486.164v01-00

PL

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 16

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

16. Wysokość wszelkich opłat powinna 
być ustalana na przystępnym poziomie, a 
przynajmniej na poziomie równie 
korzystnym, jaki przewiduje zwykła 
polityka cenowa dostawcy. Akt prawny 
powinien zapewniać, że konsument nie 
ponosi żadnych opłat ani sankcji z tytułu 
wystąpienia okoliczności znajdujących 
poza jego kontrolą, np. niedobór środków 
finansowych na rachunku spowodowany 
opóźnieniem wypłaty wynagrodzenia lub 
świadczenia socjalnego.

16. Wysokość wszelkich opłat powinna 
być ustalana na rozsądnym poziomie, a 
przynajmniej na poziomie równie 
korzystnym, jaki przewiduje zwykła 
polityka cenowa dostawcy. 

Or. en

Poprawka 154
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 16

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

16. Wysokość wszelkich opłat powinna 
być ustalana na przystępnym poziomie, a 
przynajmniej na poziomie równie 
korzystnym, jaki przewiduje zwykła 
polityka cenowa dostawcy. Akt prawny 
powinien zapewniać, że konsument nie 
ponosi żadnych opłat ani sankcji z tytułu 
wystąpienia okoliczności znajdujących 
poza jego kontrolą, np. niedobór środków 
finansowych na rachunku spowodowany 
opóźnieniem wypłaty wynagrodzenia lub 
świadczenia socjalnego.

16. Wysokość wszelkich opłat powinna 
być ustalana na przystępnym poziomie, a 
przynajmniej na poziomie równie 
korzystnym, jaki przewiduje zwykła 
polityka cenowa dostawcy.

Or. de
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Poprawka 155
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 16

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

16. Wysokość wszelkich opłat powinna 
być ustalana na przystępnym poziomie, a 
przynajmniej na poziomie równie 
korzystnym, jaki przewiduje zwykła 
polityka cenowa dostawcy. Akt prawny 
powinien zapewniać, że konsument nie 
ponosi żadnych opłat ani sankcji z tytułu 
wystąpienia okoliczności znajdujących 
poza jego kontrolą, np. niedobór środków 
finansowych na rachunku spowodowany 
opóźnieniem wypłaty wynagrodzenia lub 
świadczenia socjalnego.

16. Wysokość wszelkich opłat powinna 
być ustalana na rozsądnym poziomie, a 
przynajmniej na poziomie równie 
korzystnym, jaki przewiduje zwykła 
polityka cenowa dostawcy. Akt prawny 
powinien zapewniać, że konsument nie 
ponosi żadnych opłat ani sankcji z tytułu 
wystąpienia okoliczności znajdujących 
poza jego kontrolą, np. niedobór środków 
finansowych na rachunku spowodowany 
opóźnieniem wypłaty wynagrodzenia lub 
świadczenia socjalnego.

Or. en

Poprawka 156
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 16

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

16. Wysokość wszelkich opłat powinna 
być ustalana na przystępnym poziomie, a 
przynajmniej na poziomie równie 
korzystnym, jaki przewiduje zwykła 
polityka cenowa dostawcy. Akt prawny 
powinien zapewniać, że konsument nie 
ponosi żadnych opłat ani sankcji z tytułu 
wystąpienia okoliczności znajdujących 
poza jego kontrolą, np. niedobór środków 
finansowych na rachunku spowodowany 
opóźnieniem wypłaty wynagrodzenia lub 
świadczenia socjalnego.

16. Wysokość wszelkich opłat powinna 
być ustalana na poziomie odpowiadającym 
zwykłej polityce cenowej dostawcy.

Or. en
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Poprawka 157
Peter Simon

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 16

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

16. Wysokość wszelkich opłat powinna 
być ustalana na przystępnym poziomie, a 
przynajmniej na poziomie równie 
korzystnym, jaki przewiduje zwykła 
polityka cenowa dostawcy. Akt prawny 
powinien zapewniać, że konsument nie 
ponosi żadnych opłat ani sankcji z tytułu 
wystąpienia okoliczności znajdujących 
poza jego kontrolą, np. niedobór środków 
finansowych na rachunku spowodowany 
opóźnieniem wypłaty wynagrodzenia lub 
świadczenia socjalnego.

16. Akt prawny powinien zapewniać, że 
konsument nie ponosi żadnych opłat ani 
sankcji z tytułu wystąpienia okoliczności 
znajdujących poza jego kontrolą, np. 
niedobór środków finansowych na 
rachunku spowodowany opóźnieniem 
wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia 
socjalnego.

Or. de

Poprawka 158
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 16

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

16. Wysokość wszelkich opłat powinna 
być ustalana na przystępnym poziomie, a 
przynajmniej na poziomie równie 
korzystnym, jaki przewiduje zwykła 
polityka cenowa dostawcy. Akt prawny 
powinien zapewniać, że konsument nie 
ponosi żadnych opłat ani sankcji z tytułu 
wystąpienia okoliczności znajdujących 
poza jego kontrolą, np. niedobór środków 
finansowych na rachunku spowodowany 
opóźnieniem wypłaty wynagrodzenia lub 
świadczenia socjalnego.

16. Wysokość wszelkich opłat powinna 
być ustalana na przystępnym poziomie, a 
przynajmniej na poziomie równie 
korzystnym, jaki przewiduje zwykła 
polityka cenowa dostawcy. Akt prawny 
powinien zapewniać, że konsument nie 
ponosi żadnych opłat ani sankcji z tytułu 
wystąpienia okoliczności znajdujących 
poza jego kontrolą, np. niedobór środków 
finansowych na rachunku spowodowany 
opóźnieniem wypłaty wynagrodzenia lub 
świadczenia socjalnego. Wszelkie opłaty 
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związane z rachunkiem powinny być 
naliczane w przejrzysty sposób.

Or. en

Poprawka 159
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 16

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

16. Wysokość wszelkich opłat powinna 
być ustalana na przystępnym poziomie, a 
przynajmniej na poziomie równie 
korzystnym, jaki przewiduje zwykła 
polityka cenowa dostawcy. Akt prawny 
powinien zapewniać, że konsument nie 
ponosi żadnych opłat ani sankcji z tytułu 
wystąpienia okoliczności znajdujących 
poza jego kontrolą, np. niedobór środków 
finansowych na rachunku spowodowany 
opóźnieniem wypłaty wynagrodzenia lub 
świadczenia socjalnego.

16. Wysokość wszelkich opłat karnych
powinna być ustalana na przystępnym 
poziomie, a przynajmniej na poziomie 
równie korzystnym, jaki przewiduje 
zwykła polityka cenowa dostawcy. Akt 
prawny powinien zapewniać, że konsument 
nie ponosi żadnych opłat ani sankcji z 
tytułu wystąpienia okoliczności 
znajdujących poza jego kontrolą, np. 
niedobór środków finansowych na 
rachunku spowodowany opóźnieniem 
wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia 
socjalnego.

Or. de

Poprawka 160
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 17 – sekcja A – litera –a) (nowa)

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

–a) usługi umożliwiające dokonywanie 
wszystkich czynności wymaganych do 
otwarcia, obsługi i zamknięcia rachunku 
płatniczego;
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Or. en

Poprawka 161
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 17 – sekcja A – akapit pierwszy

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

Konsumentowi należy zapewnić 
niedyskryminacyjny dostęp do obsługi 
indywidualnej, np. przy okienku w 
oddziałach, oraz do bankomatów, w tym 
bankomatów należących do innych 
banków, jeśli jest to technicznie możliwie. 
Dostawca nie powinien pobierać żadnych 
opłat z tytułu wykonywania usług 
związanych z prowadzeniem rachunku 
podstawowego.

skreślony

Or. en

Poprawka 162
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 17 – sekcja A – akapit pierwszy

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

Konsumentowi należy zapewnić 
niedyskryminacyjny dostęp do obsługi 
indywidualnej, np. przy okienku w 
oddziałach, oraz do bankomatów, w tym 
bankomatów należących do innych 
banków, jeśli jest to technicznie możliwie.
Dostawca nie powinien pobierać żadnych 
opłat z tytułu wykonywania usług 
związanych z prowadzeniem rachunku 
podstawowego.

Klientowi należy zapewnić 
niedyskryminacyjny dostęp do 
podstawowej obsługi indywidualnej, np. 
przy okienku w oddziałach, oraz do 
bankomatów, w tym bankomatów 
należących do innych banków, jeśli jest to 
technicznie możliwie, a opłaty, w 
stosownych przypadkach, powinny zostać 
włączone do ogólnej opłaty za zarządzanie 
podstawowym rachunkiem bankowym.

Or. en
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Poprawka 163
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 17 – sekcja A – akapit pierwszy

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

Konsumentowi należy zapewnić 
niedyskryminacyjny dostęp do obsługi 
indywidualnej, np. przy okienku w 
oddziałach, oraz do bankomatów, w tym 
bankomatów należących do innych 
banków, jeśli jest to technicznie możliwie. 
Dostawca nie powinien pobierać żadnych 
opłat z tytułu wykonywania usług 
związanych z prowadzeniem rachunku 
podstawowego.

Konsumentowi należy zapewnić 
niedyskryminacyjny dostęp do obsługi 
indywidualnej, np. przy okienku w 
oddziałach, oraz do bankomatów, w tym 
bankomatów należących do innych 
banków, jeśli jest to technicznie możliwie.

Or. en

Poprawka 164
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 17 – sekcja A – akapit pierwszy

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

Konsumentowi należy zapewnić 
niedyskryminacyjny dostęp do obsługi 
indywidualnej, np. przy okienku w 
oddziałach, oraz do bankomatów, w tym 
bankomatów należących do innych 
banków, jeśli jest to technicznie możliwie. 
Dostawca nie powinien pobierać żadnych 
opłat z tytułu wykonywania usług 
związanych z prowadzeniem rachunku 
podstawowego.

Konsumentowi należy zapewnić 
niedyskryminacyjny dostęp do obsługi 
indywidualnej, np. przy okienku w 
oddziałach, oraz do bankomatów, w tym 
bankomatów należących do innych 
banków, jeśli jest to technicznie możliwie. 
Dostawca powinien pobierać odpowiednie 
opłaty z tytułu wykonywania usług 
związanych z prowadzeniem rachunku 
podstawowego.

Or. en
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Poprawka 165
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 17 – sekcja A – akapit pierwszy

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

Konsumentowi należy zapewnić 
niedyskryminacyjny dostęp do obsługi 
indywidualnej, np. przy okienku w 
oddziałach, oraz do bankomatów, w tym 
bankomatów należących do innych 
banków, jeśli jest to technicznie możliwie. 
Dostawca nie powinien pobierać żadnych 
opłat z tytułu wykonywania usług 
związanych z prowadzeniem rachunku 
podstawowego.

Konsumentowi należy zapewnić 
niedyskryminacyjny dostęp do obsługi 
indywidualnej, np. przy okienku w 
oddziałach, oraz do bankomatów, w tym 
bankomatów należących do innych 
banków, jeśli jest to technicznie możliwie. 
Z tytułu wykonywania usług związanych z 
prowadzeniem rachunku podstawowego 
dostawca powinien pobierać opłaty w 
adekwatnej wysokości, porównywalne do 
opłat ponoszonych w przypadku 
istniejących, porównywalnych typów 
rachunków.

Or. de

Poprawka 166
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 17 – sekcja A – akapit pierwszy

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

Konsumentowi należy zapewnić 
niedyskryminacyjny dostęp do obsługi 
indywidualnej, np. przy okienku w 
oddziałach, oraz do bankomatów, w tym 
bankomatów należących do innych 
banków, jeśli jest to technicznie możliwie. 
Dostawca nie powinien pobierać żadnych 
opłat z tytułu wykonywania usług 
związanych z prowadzeniem rachunku 
podstawowego.

Konsumentowi należy zapewnić 
niedyskryminacyjny dostęp do obsługi 
indywidualnej, np. przy okienku w 
oddziałach, oraz do bankomatów, w tym 
bankomatów należących do innych 
banków, jeśli jest to technicznie możliwie. 
Dostawca powinien pobierać minimalne 
opłaty z tytułu wykonywania usług 
związanych z prowadzeniem rachunku 
podstawowego.

Or. en
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Poprawka 167
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 17 – sekcja A – akapit pierwszy a (nowy)

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

Jeśli klient nie ma stałego adresu, 
dostawca przesyła wyciągi bankowe na 
adres siedziby stowarzyszenia, do którego 
należy klient.

Or. fr

Poprawka 168
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 17 – sekcja B – litery a)–d)

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

(a) transfer środków poprzez realizację 
przelewów bankowych, w tym 
międzybankowych;

(a) transfer środków w euro na terytorium 
Unii Europejskiej poprzez realizację 
przelewów bankowych, w tym 
międzybankowych;

(b) transfer środków poprzez wykonywanie
transakcji płatniczych przy użyciu karty 
płatniczej, która nie umożliwia realizacji 
transakcji płatniczych o wartości 
przekraczającej bieżące saldo danego 
rachunku płatniczego; 

(b) transfer środków w euro na terytorium 
Unii Europejskiej poprzez wykonywanie 
transakcji płatniczych przy użyciu karty 
płatniczej, która nie umożliwia realizacji 
transakcji płatniczych o wartości 
przekraczającej bieżące saldo danego 
rachunku płatniczego;

(c) wykonywanie zleceń stałych, w tym 
międzybankowych, w państwach 
członkowskich, w których są one 
niezbędne do realizacji zasadniczych 
transakcji;

(c) wykonywanie zleceń stałych w euro na 
terytorium Unii Europejskiej, w tym 
międzybankowych, w państwach 
członkowskich, w których są one 
niezbędne do realizacji zasadniczych 
transakcji; 

(d) wykonywanie usług polecenia zapłaty, 
w tym międzybankowych, w państwach 

(d) wykonywanie usług polecenia zapłaty 
w euro na terytorium Unii Europejskiej, w 
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członkowskich, w których są one 
niezbędne do realizacji zasadniczych 
transakcji;

tym międzybankowych, w państwach 
członkowskich, w których są one 
niezbędne do realizacji zasadniczych 
transakcji;

Or. en

Poprawka 169
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 17 – sekcja B – litera c)

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

(c) wykonywanie zleceń stałych, w tym 
międzybankowych, w państwach 
członkowskich, w których są one 
niezbędne do realizacji zasadniczych 
transakcji; 

(c) wykonywanie zleceń stałych, w tym 
międzybankowych; 

Or. en

Poprawka 170
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 17 – sekcja B – litera d)

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

(d) wykonywanie usług polecenia zapłaty, 
w tym międzybankowych, w państwach 
członkowskich, w których są one 
niezbędne do realizacji zasadniczych 
transakcji;

(d) wykonywanie usług polecenia zapłaty, 
w tym międzybankowych;

Or. en

Poprawka 171
Philippe De Backer
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Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 17 – sekcja B – akapit pierwszy

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

W celu wykonania takich usług, 
konsument powinien mieć prawo do 
niedyskryminacyjnego dostępu do różnych 
kanałów oferowanych przez dostawcę, np. 
przeprowadzanie transakcji w oddziale 
dostawcy, przy użyciu bankomatu, poprzez 
bankowość internetową lub telefoniczną. 
Państwa członkowskie powinny określić 
odpowiednią liczbę standardowych 
transakcji płatniczych, które dostawca 
winien, na żądanie, ustalić i wykonać 
każdego miesiąca bez nakładania 
jakichkolwiek opłat, niezależnie od kanału 
wybranego przez konsumenta. Jeśli 
sytuacja wskazuje na to, iż konsument 
przekroczy maksymalną liczbę 
bezpłatnych transakcji, dostawca 
powinien mieć obowiązek 
poinformowania o tym konsumenta. 
Dostawcy wolno byłoby albo obciążyć 
dodatkowe transakcje opłatą stosownie do 
ponoszonych kosztów i zgodnie ze zwykłą 
polityką cenową dostawcy, albo odmówić 
wykonania transakcji. Dostawcy należy 
zezwolić na żądanie uiszczenia przez 
konsumenta jednorazowej opłaty –
stosownie do poniesionych przez dostawcę 
kosztów – z tytułu zapewnienia 
konsumentowi karty płatniczej.

W celu wykonania takich usług, 
konsument powinien mieć prawo do 
niedyskryminacyjnego dostępu do różnych 
kanałów oferowanych przez dostawcę, np. 
przeprowadzanie transakcji w oddziale 
dostawcy, przy użyciu bankomatu, poprzez 
bankowość internetową lub telefoniczną. 

Or. en

Poprawka 172
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 17 – sekcja B – akapit pierwszy
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Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

W celu wykonania takich usług, 
konsument powinien mieć prawo do 
niedyskryminacyjnego dostępu do różnych 
kanałów oferowanych przez dostawcę, np. 
przeprowadzanie transakcji w oddziale 
dostawcy, przy użyciu bankomatu, poprzez 
bankowość internetową lub telefoniczną. 
Państwa członkowskie powinny określić 
odpowiednią liczbę standardowych 
transakcji płatniczych, które dostawca 
winien, na żądanie, ustalić i wykonać 
każdego miesiąca bez nakładania 
jakichkolwiek opłat, niezależnie od kanału 
wybranego przez konsumenta. Jeśli 
sytuacja wskazuje na to, iż konsument 
przekroczy maksymalną liczbę 
bezpłatnych transakcji, dostawca 
powinien mieć obowiązek 
poinformowania o tym konsumenta. 
Dostawcy wolno byłoby albo obciążyć 
dodatkowe transakcje opłatą stosownie do 
ponoszonych kosztów i zgodnie ze zwykłą 
polityką cenową dostawcy, albo odmówić 
wykonania transakcji. Dostawcy należy 
zezwolić na żądanie uiszczenia przez 
konsumenta jednorazowej opłaty –
stosownie do poniesionych przez dostawcę 
kosztów – z tytułu zapewnienia 
konsumentowi karty płatniczej.

W celu wykonania takich usług, 
konsument powinien mieć prawo do 
niedyskryminacyjnego dostępu do różnych 
kanałów oferowanych przez dostawcę, np. 
przeprowadzanie transakcji w oddziale 
dostawcy, przy użyciu bankomatu, poprzez 
bankowość internetową lub telefoniczną.

Or. fr

Poprawka 173
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 17 – sekcja B – akapit pierwszy

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

W celu wykonania takich usług, 
konsument powinien mieć prawo do 

W celu wykonania takich usług, klient 
powinien mieć prawo do 
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niedyskryminacyjnego dostępu do różnych 
kanałów oferowanych przez dostawcę, np. 
przeprowadzanie transakcji w oddziale 
dostawcy, przy użyciu bankomatu, poprzez 
bankowość internetową lub telefoniczną. 
Państwa członkowskie powinny określić 
odpowiednią liczbę standardowych 
transakcji płatniczych, które dostawca 
winien, na żądanie, ustalić i wykonać 
każdego miesiąca bez nakładania 
jakichkolwiek opłat, niezależnie od kanału 
wybranego przez konsumenta. Jeśli 
sytuacja wskazuje na to, iż konsument 
przekroczy maksymalną liczbę 
bezpłatnych transakcji, dostawca 
powinien mieć obowiązek 
poinformowania o tym konsumenta. 
Dostawcy wolno byłoby albo obciążyć 
dodatkowe transakcje opłatą stosownie do 
ponoszonych kosztów i zgodnie ze zwykłą 
polityką cenową dostawcy, albo odmówić 
wykonania transakcji. Dostawcy należy 
zezwolić na żądanie uiszczenia przez 
konsumenta jednorazowej opłaty –
stosownie do poniesionych przez dostawcę 
kosztów – z tytułu zapewnienia 
konsumentowi karty płatniczej.

niedyskryminacyjnego dostępu do różnych 
kanałów oferowanych przez dostawcę, np. 
przeprowadzanie transakcji w oddziale 
dostawcy, przy użyciu bankomatu, a także 
w miarę możliwości poprzez bankowość 
internetową lub telefoniczną, przy czym do 
tych dodatkowych usług powinna mieć 
zastosowanie zwykła polityka cenowa 
dostawcy. Dostawcy należy również 
zezwolić na żądanie uiszczenia przez 
konsumenta jednorazowej opłaty –
stosownie do poniesionych przez dostawcę 
kosztów – z tytułu zapewnienia 
konsumentowi karty płatniczej.

Or. en

Poprawka 174
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 17 – sekcja B – akapit pierwszy

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

W celu wykonania takich usług, 
konsument powinien mieć prawo do 
niedyskryminacyjnego dostępu do różnych 
kanałów oferowanych przez dostawcę, np. 
przeprowadzanie transakcji w oddziale 
dostawcy, przy użyciu bankomatu, poprzez 
bankowość internetową lub telefoniczną. 
Państwa członkowskie powinny określić 

W celu wykonania usług określonych w 
sekcji A i B, konsument powinien mieć 
prawo do niedyskryminacyjnego dostępu 
do różnych kanałów oferowanych przez 
dostawcę, np. przeprowadzanie transakcji 
przy okienku w oddziałach, przy użyciu 
bankomatu, w tym bankomatów 
należących do innych dostawców, jeśli jest 
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odpowiednią liczbę standardowych 
transakcji płatniczych, które dostawca 
winien, na żądanie, ustalić i wykonać 
każdego miesiąca bez nakładania 
jakichkolwiek opłat, niezależnie od kanału 
wybranego przez konsumenta. Jeśli 
sytuacja wskazuje na to, iż konsument 
przekroczy maksymalną liczbę 
bezpłatnych transakcji, dostawca 
powinien mieć obowiązek 
poinformowania o tym konsumenta. 
Dostawcy wolno byłoby albo obciążyć 
dodatkowe transakcje opłatą stosownie do 
ponoszonych kosztów i zgodnie ze zwykłą 
polityką cenową dostawcy, albo odmówić 
wykonania transakcji. Dostawcy należy 
zezwolić na żądanie uiszczenia przez 
konsumenta jednorazowej opłaty –
stosownie do poniesionych przez dostawcę 
kosztów – z tytułu zapewnienia 
konsumentowi karty płatniczej.

to technicznie możliwie, poprzez 
bankowość internetową lub telefoniczną.

Or. en

Poprawka 175
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 17 – sekcja C 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

Należy przewidzieć minimalną ochronę
przed zajęciem płatności przychodzących 
przez osoby trzecie, zgodnie z przepisami 
krajowymi.

skreślona

Or. en

Poprawka 176
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 17 – sekcja C
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Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

Należy przewidzieć minimalną ochronę 
przed zajęciem płatności przychodzących 
przez osoby trzecie, zgodnie z przepisami 
krajowymi.

skreślona

Or. en

Poprawka 177
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 17 – sekcja C

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

Należy przewidzieć minimalną ochronę 
przed zajęciem płatności przychodzących 
przez osoby trzecie, zgodnie z przepisami 
krajowymi.

Należy przestrzegać przepisów krajowych 
dotyczących minimalnej ochrony przed 
zajęciem płatności przychodzących przez 
osoby trzecie.

Or. en

Poprawka 178
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 17 – sekcja C

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

Należy przewidzieć minimalną ochronę 
przed zajęciem płatności przychodzących 
przez osoby trzecie, zgodnie z przepisami 
krajowymi.

Można przewidzieć minimalną ochronę 
przed zajęciem płatności przychodzących 
przez osoby trzecie, zgodnie z przepisami 
krajowymi.

Or. en

Poprawka 179
Ivo Strejček



AM\897689PL.doc 99/132 PE486.164v01-00

PL

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 17 – sekcja D 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
obowiązek uwzględnienia w podstawowym 
rachunku bankowym również innych 
funkcji. Dostawcom usług płatniczych 
należy zezwolić na rozszerzanie, z własnej 
inicjatywy, zakresu takich funkcji poprzez 
włączenie, na przykład, instrumentów 
oszczędnościowych lub usług 
międzynarodowych przekazów
pieniężnych. Dostęp do podstawowego 
rachunku bankowego nie powinien być 
jednak uzależniony od zakupu takich 
usług dodatkowych.

skreślona

Or. en

Poprawka 180
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 17 – sekcja D

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
obowiązek uwzględnienia w podstawowym 
rachunku bankowym również innych 
funkcji. Dostawcom usług płatniczych 
należy zezwolić na rozszerzanie, z własnej 
inicjatywy, zakresu takich funkcji poprzez 
włączenie, na przykład, instrumentów 
oszczędnościowych lub usług 
międzynarodowych przekazów 
pieniężnych. Dostęp do podstawowego 
rachunku bankowego nie powinien być 
jednak uzależniony od zakupu takich usług 
dodatkowych.

Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
obowiązek uwzględnienia w podstawowym 
rachunku bankowym również innych 
funkcji. Dostawcom usług płatniczych 
należy zezwolić na rozszerzanie, z własnej 
inicjatywy, zakresu takich funkcji poprzez 
włączenie, na przykład, instrumentów 
oszczędnościowych lub usług 
międzynarodowych przekazów 
pieniężnych z państw i do państw spoza 
Unii. Dostęp do podstawowego rachunku 
bankowego nie powinien być jednak 
uzależniony od zakupu takich usług 
dodatkowych.

Or. en
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Poprawka 181
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 17 – sekcja D

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
obowiązek uwzględnienia w podstawowym 
rachunku bankowym również innych 
funkcji. Dostawcom usług płatniczych 
należy zezwolić na rozszerzanie, z własnej 
inicjatywy, zakresu takich funkcji poprzez 
włączenie, na przykład, instrumentów 
oszczędnościowych lub usług 
międzynarodowych przekazów 
pieniężnych. Dostęp do podstawowego 
rachunku bankowego nie powinien być 
jednak uzależniony od zakupu takich usług 
dodatkowych.

Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
obowiązek uwzględnienia w podstawowym 
rachunku bankowym również innych 
funkcji. Dostawcom usług płatniczych 
należy zezwolić na rozszerzanie, z własnej 
inicjatywy, zakresu takich funkcji, z 
wyjątkiem dostarczania kredytów, poprzez 
włączenie, na przykład, instrumentów 
oszczędnościowych lub usług 
międzynarodowych przekazów 
pieniężnych. Dostęp do podstawowego 
rachunku bankowego nie powinien być 
jednak uzależniony od zakupu takich usług 
dodatkowych.

Or. en

Poprawka 182
Peter Simon

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 3 – ustęp 17 – sekcja D

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
obowiązek uwzględnienia w podstawowym 
rachunku bankowym również innych 
funkcji. Dostawcom usług płatniczych 
należy zezwolić na rozszerzanie, z własnej 
inicjatywy, zakresu takich funkcji poprzez 
włączenie, na przykład, instrumentów 
oszczędnościowych lub usług 
międzynarodowych przekazów 
pieniężnych. Dostęp do podstawowego 

Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
obowiązek uwzględnienia w podstawowym 
rachunku bankowym również innych 
funkcji. Dostawcom usług płatniczych 
należy zezwolić na rozszerzanie, z własnej 
inicjatywy, zakresu takich funkcji poprzez 
włączenie, na przykład, instrumentów 
oszczędnościowych lub usług 
międzynarodowych przekazów 
pieniężnych na rachunki prowadzone 



AM\897689PL.doc 101/132 PE486.164v01-00

PL

rachunku bankowego nie powinien być 
jednak uzależniony od zakupu takich usług 
dodatkowych.

poza Unią. Dostęp do podstawowego 
rachunku bankowego nie powinien być 
jednak uzależniony od zakupu takich usług 
dodatkowych.

Or. de

Poprawka 183
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 4 – ustęp 18

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

18. Akt prawny powinien przewidywać 
informowanie konsumentów o możliwości 
otwarcia podstawowego rachunku 
bankowego. W związku z tym powinna mu 
towarzyszyć ambitna strategia 
informacyjna zarówno na szczeblu Unii, 
jak i państw członkowskich, która 
zobowiązywałaby dostawców usług 
płatniczych do zapewnienia konsumentom 
przejrzystych informacji.

18. Zachęca się państwa członkowskie do 
zainicjowania kampanii publicznych, 
podnoszących poziom wiedzy na temat 
dostępności podstawowych rachunków 
bankowych. Wspomniane kampanie 
informacyjne powinny być opracowywane 
we współpracy z przedstawicielami 
dostawców usług płatniczych, organizacji 
konsumenckich lub społecznych organów 
doradczych.

Or. en

Poprawka 184
Peter Simon

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 4 – ustęp 18

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

18. Akt prawny powinien przewidywać 
informowanie konsumentów o możliwości 
otwarcia podstawowego rachunku 
bankowego. W związku z tym powinna mu 
towarzyszyć ambitna strategia 
informacyjna zarówno na szczeblu Unii, 
jak i państw członkowskich, która 

18. Akt prawny powinien przewidywać 
informowanie konsumentów o możliwości 
otwarcia podstawowego rachunku 
bankowego. W związku z tym powinna mu 
towarzyszyć ambitna strategia 
informacyjna zarówno na szczeblu Unii, 
jak i państw członkowskich, która 
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zobowiązywałaby dostawców usług 
płatniczych do zapewnienia konsumentom 
przejrzystych informacji.

zobowiązywałaby dostawców usług 
płatniczych do zapewnienia konsumentom 
przejrzystych informacji, także w formie 
pisemnej, oraz do czynnego informowania 
o możliwości otwarcia podstawowego 
rachunku bankowego.

Or. de

Poprawka 185
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 4 – ustęp 18

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

18. Akt prawny powinien przewidywać 
informowanie konsumentów o możliwości 
otwarcia podstawowego rachunku 
bankowego. W związku z tym powinna mu 
towarzyszyć ambitna strategia 
informacyjna zarówno na szczeblu Unii, 
jak i państw członkowskich, która 
zobowiązywałaby dostawców usług 
płatniczych do zapewnienia konsumentom 
przejrzystych informacji.

18. Każdy możliwy akt prawny powinien 
przewidywać informowanie klientów o 
możliwości otwarcia podstawowego 
rachunku bankowego. W związku z tym 
powinna mu towarzyszyć ambitna strategia 
informacyjna przeprowadzona na
właściwym szczeblu, aby dostarczyć 
dostawcom usług płatniczych oraz ich 
klientom przejrzystych informacji
dotyczących ich odpowiednich praw i 
obowiązków w zakresie dostępu do 
podstawowych usług bankowych.

Or. en

Poprawka 186
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 4 – ustęp 18

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

18. Akt prawny powinien przewidywać 
informowanie konsumentów o możliwości 
otwarcia podstawowego rachunku 
bankowego. W związku z tym powinna mu 

18. Akt prawny powinien przewidywać 
informowanie konsumentów o możliwości 
otwarcia podstawowego rachunku 
bankowego. W związku z tym powinna mu 
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towarzyszyć ambitna strategia 
informacyjna zarówno na szczeblu Unii, 
jak i państw członkowskich, która 
zobowiązywałaby dostawców usług 
płatniczych do zapewnienia konsumentom 
przejrzystych informacji.

towarzyszyć ambitna strategia 
informacyjna zarówno na szczeblu Unii, 
jak i państw członkowskich, która 
zobowiązywałaby dostawców usług 
płatniczych do aktywnego zapewnienia 
konsumentom przejrzystych informacji.

Or. en

Poprawka 187
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 4 – ustęp 18a (nowy)

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

18a. Konsumenci, na których jest 
ukierunkowane wprowadzenie 
podstawowych rachunków płatniczych, 
stanowią grupę o szczególnych interesach 
i potrzebach. Aby zagwarantować tej 
grupie możliwość uważnej i starannej 
obsługi, pracownikom dostawców usług 
płatniczych, zajmującym się oferowaniem 
tych rachunków należy zapewnić w tym 
zakresie adekwatne szkolenie i 
wystarczająco dużo czasu oraz wyznaczyć 
racjonalnie dostosowane cele sprzedaży.

Or. en

Poprawka 188
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 4 – ustęp 19

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

19. Kampanie informacyjne powinny być 
opracowywane we współpracy z 
organizacjami konsumenckimi lub 
społecznymi organami doradczymi. Na 

skreślony
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szczeblu Unii powinny one w 
szczególności zwiększać świadomość 
opinii publicznej w zakresie ogólnounijnej 
dostępności podstawowych usług 
bankowych i transgranicznych praw 
dostępu. Na poziomie państw 
członkowskich kampanie powinny 
przekazywać w zrozumiały sposób 
niezbędne informacje na temat cech 
podstawowych rachunków bankowych 
oraz warunków korzystania z nich, a także 
na temat praktycznych kroków, jakie 
konsument powinien poczynić w celu 
rozwiązania konkretnych problemów, w 
tym problemów napotykanych przez 
obywateli nieposiadających rachunku 
bankowego i pracowników migrujących. 
Kampanie informacyjne w państwach 
członkowskich powinny być wielojęzyczne 
i uwzględniać najbardziej adekwatne w 
tym zakresie języki, którymi posługują się 
mniejszości lub migranci.

Or. en

Poprawka 189
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 4 – ustęp 19

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

19. Kampanie informacyjne powinny być 
opracowywane we współpracy z 
organizacjami konsumenckimi lub 
społecznymi organami doradczymi. Na
szczeblu Unii powinny one w 
szczególności zwiększać świadomość 
opinii publicznej w zakresie ogólnounijnej 
dostępności podstawowych usług 
bankowych i transgranicznych praw 
dostępu. Na poziomie państw 
członkowskich kampanie powinny 
przekazywać w zrozumiały sposób 
niezbędne informacje na temat cech 

19. Kampanie informacyjne powinny być 
opracowywane we współpracy z 
organizacjami konsumenckimi lub 
społecznymi organami doradczymi. 
Kampanie przeprowadzane na szczeblu 
Unii powinny w szczególności zwiększać 
świadomość opinii publicznej w zakresie 
ogólnounijnej dostępności podstawowych 
usług bankowych i związanej z tym 
wartości dodanej dla obywateli UE 
zaangażowanych w działalność 
transgraniczną. Kampanie 
przeprowadzane na poziomie państw 
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podstawowych rachunków bankowych 
oraz warunków korzystania z nich, a także 
na temat praktycznych kroków, jakie 
konsument powinien poczynić w celu 
rozwiązania konkretnych problemów, w 
tym problemów napotykanych przez 
obywateli nieposiadających rachunku 
bankowego i pracowników migrujących. 
Kampanie informacyjne w państwach 
członkowskich powinny być wielojęzyczne 
i uwzględniać najbardziej adekwatne w 
tym zakresie języki, którymi posługują się 
mniejszości lub migranci.

członkowskich kampanie powinny 
przekazywać w zrozumiały sposób 
niezbędne informacje na temat cech 
podstawowych rachunków bankowych 
oraz warunków korzystania z nich, a także 
na temat praktycznych kroków, jakie 
konsument powinien poczynić w celu 
rozwiązania konkretnych problemów, w 
tym problemów napotykanych przez 
obywateli nieposiadających rachunku 
bankowego i osoby dojeżdżające do pracy. 
Kampanie informacyjne w państwach 
członkowskich powinny być 
przeprowadzane we wszystkich ich 
językach urzędowych.

Or. en

Poprawka 190
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 4 – ustęp 19

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

19. Kampanie informacyjne powinny być 
opracowywane we współpracy z 
organizacjami konsumenckimi lub 
społecznymi organami doradczymi. Na 
szczeblu Unii powinny one w 
szczególności zwiększać świadomość 
opinii publicznej w zakresie ogólnounijnej 
dostępności podstawowych usług 
bankowych i transgranicznych praw 
dostępu. Na poziomie państw 
członkowskich kampanie powinny 
przekazywać w zrozumiały sposób 
niezbędne informacje na temat cech 
podstawowych rachunków bankowych 
oraz warunków korzystania z nich, a także 
na temat praktycznych kroków, jakie 
konsument powinien poczynić w celu 
rozwiązania konkretnych problemów, w 
tym problemów napotykanych przez 

19. Kampanie informacyjne powinny być 
opracowywane we współpracy z 
organizacjami konsumenckimi lub 
społecznymi organami doradczymi. Na 
szczeblu Unii powinny one być 
prowadzone przez instytucje UE i w 
szczególności zwiększać świadomość 
opinii publicznej w zakresie ogólnounijnej 
dostępności podstawowych usług 
bankowych i transgranicznych praw
dostępu. Na poziomie państw 
członkowskich kampanie prowadzone 
przez krajowe instytucje powinny 
przekazywać w zrozumiały sposób 
niezbędne informacje na temat cech 
podstawowych rachunków bankowych 
oraz warunków korzystania z nich, a także 
na temat praktycznych kroków, jakie 
konsument powinien poczynić w celu 
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obywateli nieposiadających rachunku 
bankowego i pracowników migrujących. 
Kampanie informacyjne w państwach 
członkowskich powinny być wielojęzyczne 
i uwzględniać najbardziej adekwatne w 
tym zakresie języki, którymi posługują się 
mniejszości lub migranci.

rozwiązania konkretnych problemów, w 
tym problemów napotykanych przez 
obywateli nieposiadających rachunku 
bankowego i pracowników migrujących. 
Kampanie informacyjne w państwach 
członkowskich powinny być wielojęzyczne 
i uwzględniać najbardziej adekwatne w 
tym zakresie języki, którymi posługują się 
mniejszości lub migranci.

Or. de

Poprawka 191
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 4 – ustęp 19

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

19. Kampanie informacyjne powinny być 
opracowywane we współpracy z 
organizacjami konsumenckimi lub 
społecznymi organami doradczymi. Na 
szczeblu Unii powinny one w 
szczególności zwiększać świadomość 
opinii publicznej w zakresie ogólnounijnej 
dostępności podstawowych usług 
bankowych i transgranicznych praw 
dostępu. Na poziomie państw 
członkowskich kampanie powinny 
przekazywać w zrozumiały sposób 
niezbędne informacje na temat cech 
podstawowych rachunków bankowych 
oraz warunków korzystania z nich, a także 
na temat praktycznych kroków, jakie 
konsument powinien poczynić w celu 
rozwiązania konkretnych problemów, w 
tym problemów napotykanych przez 
obywateli nieposiadających rachunku 
bankowego i pracowników migrujących. 
Kampanie informacyjne w państwach 
członkowskich powinny być wielojęzyczne 
i uwzględniać najbardziej adekwatne w 
tym zakresie języki, którymi posługują się 

19. Kampanie informacyjne powinny być 
opracowywane we współpracy z 
organizacjami konsumenckimi lub 
społecznymi organami doradczymi. Na 
szczeblu Unii powinny one w 
szczególności zwiększać świadomość 
opinii publicznej w zakresie ogólnounijnej 
dostępności podstawowych usług 
bankowych i transgranicznych praw 
dostępu. Na poziomie państw 
członkowskich kampanie powinny 
przekazywać w zrozumiały sposób 
niezbędne informacje na temat cech 
podstawowych rachunków bankowych 
oraz warunków korzystania z nich, a także 
na temat praktycznych kroków, jakie 
konsument powinien poczynić w celu 
rozwiązania konkretnych problemów, w 
tym problemów napotykanych przez 
obywateli nieposiadających rachunku 
bankowego i pracowników migrujących. 
Kampanie informacyjne w państwach 
członkowskich powinny być wielojęzyczne 
i uwzględniać najbardziej adekwatne w 
tym zakresie języki, którymi posługują się 
mniejszości lub migranci. Państwa 
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mniejszości lub migranci. członkowskie powinny nałożyć na 
dostawców usług płatniczych obowiązek 
dzielenia obciążenia finansowego 
związanego z tymi kampaniami 
informacyjnymi.

Or. en

Poprawka 192
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 4 – ustęp 20

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

20. W zakresie przewidzianym w akcie 
prawnym dostawcy powinni mieć również 
obowiązek zwiększania wiedzy na temat 
dostępności podstawowych rachunków 
bankowych. Obowiązek ten powinien 
polegać na reklamowaniu podstawowych 
rachunków bankowych w drodze 
dostarczania przejrzystych i zrozumiałych 
informacji przy użyciu różnych 
dostępnych kanałów, np. strony 
internetowej dostawcy i jego oddziałów, w 
których standardowe i trwałe media 
należy umieścić w miejscu widocznym dla 
konsumentów.

skreślony

Or. en

Poprawka 193
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 4 – ustęp 20

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

20. W zakresie przewidzianym w akcie 
prawnym dostawcy powinni mieć również 
obowiązek zwiększania wiedzy na temat 

20. Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby dostawcy usług 
płatniczych, w zakresie przewidzianym w 
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dostępności podstawowych rachunków 
bankowych. Obowiązek ten powinien 
polegać na reklamowaniu podstawowych 
rachunków bankowych w drodze 
dostarczania przejrzystych i zrozumiałych 
informacji przy użyciu różnych 
dostępnych kanałów, np. strony 
internetowej dostawcy i jego oddziałów, w 
których standardowe i trwałe media 
należy umieścić w miejscu widocznym dla 
konsumentów.

akcie prawnym, udostępniali 
konsumentom informacje dotyczące
poszczególnych cech oferowanych 
podstawowych rachunków bankowych, 
związanych z nimi opłat oraz warunków 
ich użytkowania. Konsumenci powinni 
być również informowani o tym, że zakup 
usług dodatkowych nie jest obowiązkowy, 
aby uzyskać dostęp do podstawowego 
rachunku bankowego.

Or. en

Poprawka 194
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 4 – ustęp 20

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

20. W zakresie przewidzianym w akcie 
prawnym dostawcy powinni mieć również 
obowiązek zwiększania wiedzy na temat 
dostępności podstawowych rachunków 
bankowych. Obowiązek ten powinien 
polegać na reklamowaniu podstawowych 
rachunków bankowych w drodze 
dostarczania przejrzystych i zrozumiałych 
informacji przy użyciu różnych dostępnych 
kanałów, np. strony internetowej dostawcy 
i jego oddziałów, w których standardowe i 
trwałe media należy umieścić w miejscu 
widocznym dla konsumentów.

20. W zakresie przewidzianym w akcie 
prawnym dostawcy powinni mieć również 
obowiązek dostarczania przejrzystych i 
zrozumiałych informacji na temat ich 
oferty w zakresie podstawowych 
rachunków bankowych przy użyciu 
różnych dostępnych kanałów, np. strony 
internetowej dostawcy i jego oddziałów, w 
których standardowe i trwałe media należy 
umieścić w miejscu widocznym dla 
konsumentów.

Or. de

Poprawka 195
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 4 – ustęp 20a (nowy)
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Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

20a. Państwa członkowskie będą musiały 
skłonić instytucje bankowe do stworzenia 
usług wsparcia dla klientów z 
najsłabszych grup społecznych, tak aby 
wzbudzić w nich poczucie 
odpowiedzialności i pomóc im w 
zarządzaniu własnym budżetem.

Or. fr

Poprawka 196
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 4 – ustęp 21

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

21. Dostawcy powinni – po 
zidentyfikowaniu potrzeb konsumentów –
zarekomendować podstawowy rachunek 
bankowy, jeśli odpowiada on potrzebom 
wyrażonym przez konsumenta. 
Konsumenci zainteresowani otwarciem 
podstawowego rachunku bankowego 
powinni otrzymać na trwałym nośniku 
stosowne informacje uwzględniające opis 
związanych z rachunkiem usług, 
zapewnienie o braku zobowiązania do 
wykupienia innych produktów lub usług, 
a także określające ewentualny koszt 
utrzymania takiego rachunku. Informacje 
te powinny być zrozumiałe, przekazane w 
standardowy sposób i możliwie najprościej 
sformułowane, a także udostępniane w 
dowolnym z języków Unii żądanym przez 
konsumenta. Zawierając z konsumentem 
umowę o prowadzenie takiego rachunku, 
personel dostawcy powinien upewnić się, 
że konsument zrozumiał swoje prawa i 
obowiązki.

skreślony
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Or. en

Poprawka 197
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 4 – ustęp 21

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

21. Dostawcy powinni – po 
zidentyfikowaniu potrzeb konsumentów –
zarekomendować podstawowy rachunek 
bankowy, jeśli odpowiada on potrzebom 
wyrażonym przez konsumenta. 
Konsumenci zainteresowani otwarciem 
podstawowego rachunku bankowego 
powinni otrzymać na trwałym nośniku 
stosowne informacje uwzględniające opis 
związanych z rachunkiem usług, 
zapewnienie o braku zobowiązania do 
wykupienia innych produktów lub usług, a 
także określające ewentualny koszt 
utrzymania takiego rachunku. Informacje 
te powinny być zrozumiałe, przekazane w 
standardowy sposób i możliwie najprościej 
sformułowane, a także udostępniane w 
dowolnym z języków Unii żądanym przez 
konsumenta. Zawierając z konsumentem 
umowę o prowadzenie takiego rachunku, 
personel dostawcy powinien upewnić się, 
że konsument zrozumiał swoje prawa i 
obowiązki.

21. Dostawcy powinni – po stwierdzeniu 
na podstawie przedłożonych dokumentów, 
że dotychczas w danym państwie 
członkowskim wnioski konsumenta o 
otwarcie rachunku transakcyjnego były 
odrzucane – zarekomendować 
podstawowy rachunek bankowy, jeśli 
odpowiada on potrzebom wyrażonym 
przez konsumenta. Konsumenci 
zainteresowani otwarciem podstawowego 
rachunku bankowego powinni otrzymać na 
trwałym nośniku stosowne informacje 
uwzględniające opis związanych z 
rachunkiem usług, zapewnienie o braku 
zobowiązania do wykupienia innych 
produktów lub usług, a także określające 
ewentualny koszt utrzymania takiego 
rachunku. Informacje te powinny być 
zrozumiałe, przekazane w standardowy
sposób i możliwie najprościej 
sformułowane. Zawierając z konsumentem 
umowę o prowadzenie takiego rachunku, 
personel dostawcy powinien upewnić się, 
że konsument zrozumiał swoje prawa i 
obowiązki.

Or. de

Poprawka 198
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 4 – ustęp 21
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Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

21. Dostawcy powinni – po
zidentyfikowaniu potrzeb konsumentów –
zarekomendować podstawowy rachunek 
bankowy, jeśli odpowiada on potrzebom 
wyrażonym przez konsumenta. 
Konsumenci zainteresowani otwarciem 
podstawowego rachunku bankowego 
powinni otrzymać na trwałym nośniku 
stosowne informacje uwzględniające opis 
związanych z rachunkiem usług, 
zapewnienie o braku zobowiązania do 
wykupienia innych produktów lub usług, a 
także określające ewentualny koszt 
utrzymania takiego rachunku. Informacje 
te powinny być zrozumiałe, przekazane w 
standardowy sposób i możliwie najprościej 
sformułowane, a także udostępniane w 
dowolnym z języków Unii żądanym przez 
konsumenta. Zawierając z konsumentem 
umowę o prowadzenie takiego rachunku, 
personel dostawcy powinien upewnić się, 
że konsument zrozumiał swoje prawa i 
obowiązki.

21. Dostawcy powinni – po 
zidentyfikowaniu potrzeb konsumentów –
zarekomendować podstawowy rachunek 
bankowy, jeśli odpowiada on potrzebom 
wyrażonym przez konsumenta. 
Konsumenci zainteresowani otwarciem 
podstawowego rachunku bankowego 
powinni otrzymać na trwałym nośniku 
stosowne informacje uwzględniające opis 
związanych z rachunkiem usług, 
zapewnienie o braku zobowiązania do 
wykupienia innych produktów lub usług, a 
także określające ewentualny koszt 
utrzymania takiego rachunku. Informacje
te powinny być zrozumiałe, przekazane w 
standardowy sposób i możliwie najprościej 
sformułowane, a także udostępniane w 
językach urzędowych danego państwa 
członkowskiego UE.

Or. en

Poprawka 199
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 4 – ustęp 21

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

21. Dostawcy powinni – po 
zidentyfikowaniu potrzeb konsumentów –
zarekomendować podstawowy rachunek 
bankowy, jeśli odpowiada on potrzebom 
wyrażonym przez konsumenta. 
Konsumenci zainteresowani otwarciem 
podstawowego rachunku bankowego 
powinni otrzymać na trwałym nośniku 
stosowne informacje uwzględniające opis 

21. Dostawcy powinni – po 
zidentyfikowaniu potrzeb konsumentów –
zarekomendować podstawowy rachunek 
bankowy, jeśli odpowiada on potrzebom 
wyrażonym przez konsumenta. 
Konsumenci zainteresowani otwarciem 
podstawowego rachunku bankowego 
powinni otrzymać na trwałym nośniku 
stosowne informacje uwzględniające opis 
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związanych z rachunkiem usług, 
zapewnienie o braku zobowiązania do 
wykupienia innych produktów lub usług, a 
także określające ewentualny koszt 
utrzymania takiego rachunku. Informacje 
te powinny być zrozumiałe, przekazane w 
standardowy sposób i możliwie najprościej 
sformułowane, a także udostępniane w 
dowolnym z języków Unii żądanym przez 
konsumenta. Zawierając z konsumentem 
umowę o prowadzenie takiego rachunku, 
personel dostawcy powinien upewnić się, 
że konsument zrozumiał swoje prawa i 
obowiązki.

związanych z rachunkiem usług, 
zapewnienie o braku zobowiązania do 
wykupienia innych produktów lub usług, a 
także określające ewentualny koszt 
utrzymania takiego rachunku. Zawierając z 
konsumentem umowę o prowadzenie 
takiego rachunku, personel dostawcy 
powinien upewnić się, że konsument 
zrozumiał swoje prawa i obowiązki.

Or. en

Poprawka 200
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 4 – ustęp 22

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

22. Przewidziane w akcie prawnym 
wymogi dotyczące informacji nie powinny 
naruszać określonych w dyrektywie 
2007/64/WE wymogów dotyczących 
dostarczania informacji konsumentom.

22. Przewidziane w każdym możliwym 
akcie prawnym UE wymogi dotyczące 
informacji nie powinny naruszać 
określonych w dyrektywie 2007/64/WE 
wymogów dotyczących dostarczania 
informacji konsumentom.

Or. en

Poprawka 201
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 4 – ustęp 23

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

23. Państwa członkowskie winny 
dopilnować, aby dostawcy usług 

23. Państwa członkowskie winny 
dopilnować, aby dostawcy stałych usług 
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płatniczych dostarczali organom krajowym 
wiarygodne informacje dotyczące 
przynajmniej liczby otwartych 
podstawowych rachunków bankowych, 
liczby wniosków o otwarcie podstawowego 
rachunku bankowego, na które udzielono 
odpowiedzi odmownej oraz powodów 
takiej odmowy, a także liczby zamkniętych 
rachunków tego rodzaju. Informacje takie 
powinny być dostarczane w formie 
zagregowanej.

płatniczych dostarczali organom krajowym 
wiarygodne informacje dotyczące 
otwartych i zamkniętych podstawowych 
rachunków płatniczych, jak również
wniosków o otwarcie podstawowego 
rachunku płatniczego, na które udzielono 
odpowiedzi odmownej oraz powodów 
takiej odmowy. Dane te powinny być 
gromadzone w krajowych rejestrach 
zawierających szczegółowe informacje 
dotyczące podstawowych rachunków 
płatniczych. Dostawcy powinni również 
udostępniać organom krajowym 
szczegółowe informacje dotyczące kosztów 
związanych z podstawowymi rachunkami 
płatniczymi.

Or. en

Poprawka 202
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 4 – ustęp 23

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

23. Państwa członkowskie winny 
dopilnować, aby dostawcy usług 
płatniczych dostarczali organom krajowym 
wiarygodne informacje dotyczące 
przynajmniej liczby otwartych 
podstawowych rachunków bankowych, 
liczby wniosków o otwarcie 
podstawowego rachunku bankowego, na 
które udzielono odpowiedzi odmownej 
oraz powodów takiej odmowy, a także 
liczby zamkniętych rachunków tego 
rodzaju. Informacje takie powinny być 
dostarczane w formie zagregowanej.

23. Państwa członkowskie winny 
dopilnować, aby dostawcy usług 
płatniczych dostarczali organom krajowym 
wiarygodne informacje dotyczące 
przynajmniej liczby otwartych 
podstawowych rachunków bankowych, 
liczby wniosków o otwarcie 
podstawowego rachunku bankowego, na 
które udzielono odpowiedzi odmownej 
oraz powodów takiej odmowy, liczby 
zamkniętych rachunków tego rodzaju, a 
także rocznych opłat związanych z 
podstawowymi rachunkami bankowymi. 
Informacje takie powinny być dostarczane 
w formie zagregowanej.

Or. en
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Poprawka 203
Peter Simon

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 4 – ustęp 23

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

23. Państwa członkowskie winny 
dopilnować, aby dostawcy usług 
płatniczych dostarczali organom krajowym 
wiarygodne informacje dotyczące 
przynajmniej liczby otwartych 
podstawowych rachunków bankowych, 
liczby wniosków o otwarcie 
podstawowego rachunku bankowego, na 
które udzielono odpowiedzi odmownej 
oraz powodów takiej odmowy, a także 
liczby zamkniętych rachunków tego 
rodzaju. Informacje takie powinny być 
dostarczane w formie zagregowanej.

23. Państwa członkowskie winny 
dopilnować, aby dostawcy usług 
płatniczych raz do roku dostarczali 
organom krajowym wiarygodne informacje 
dotyczące przynajmniej liczby otwartych 
podstawowych rachunków bankowych, 
liczby wniosków o otwarcie 
podstawowego rachunku bankowego, na 
które udzielono odpowiedzi odmownej 
oraz powodów takiej odmowy, a także 
liczby zamkniętych rachunków tego 
rodzaju. Informacje takie powinny być 
dostarczane w formie zagregowanej.

Or. de

Poprawka 204
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 4 – ustęp 23

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

23. Państwa członkowskie winny 
dopilnować, aby dostawcy usług 
płatniczych dostarczali organom krajowym 
wiarygodne informacje dotyczące 
przynajmniej liczby otwartych 
podstawowych rachunków bankowych, 
liczby wniosków o otwarcie 
podstawowego rachunku bankowego, na 
które udzielono odpowiedzi odmownej 
oraz powodów takiej odmowy, a także 
liczby zamkniętych rachunków tego 
rodzaju. Informacje takie powinny być 

23. Państwa członkowskie winny 
dopilnować, aby dostawcy usług 
płatniczych dostarczali właściwym 
organom krajowym wiarygodne informacje 
dotyczące przynajmniej liczby otwartych 
podstawowych rachunków bankowych, 
liczby wniosków o otwarcie 
podstawowego rachunku bankowego, na 
które udzielono odpowiedzi odmownej 
oraz powodów takiej odmowy, a także
liczby zamkniętych rachunków tego 
rodzaju. Informacje takie powinny być 
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dostarczane w formie zagregowanej. dostarczane w formie zagregowanej.

Or. en

Poprawka 205
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 4 – ustęp 24

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

24. Każdego roku organy krajowe winny 
dostarczać zagregowane informacje 
Komisji, Europejskiemu Urzędowi 
Nadzoru Bankowego i Parlamentowi 
Europejskiemu, a dane te powinny być 
publikowane w zagregowanej i zrozumiałej 
formie.

24. Każdego roku państwa członkowskie
winny dostarczać zagregowane informacje, 
zgodnie z pkt 23 w niniejszym załączniku,
Komisji i Europejskiemu Urzędowi 
Nadzoru Bankowego. Dane te powinny 
być publikowane w zagregowanej i 
zrozumiałej formie.

Or. en

Poprawka 206
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 4 – ustęp 24

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

24. Każdego roku organy krajowe winny 
dostarczać zagregowane informacje 
Komisji, Europejskiemu Urzędowi 
Nadzoru Bankowego i Parlamentowi 
Europejskiemu, a dane te powinny być 
publikowane w zagregowanej i zrozumiałej 
formie. 

24. Każdego roku właściwe organy 
krajowe winny dostarczać zagregowane 
informacje Komisji (Eurostatowi), 
Europejskiemu Urzędowi Nadzoru 
Bankowego i Parlamentowi 
Europejskiemu, a dane te powinny być 
publikowane w zagregowanej i zrozumiałej 
formie.

Or. en
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Poprawka 207
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 5 – ustęp 25

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

25. Akt prawny powinien nakładać na 
państwa członkowskie obowiązek 
wyznaczenia właściwych organów w celu 
zapewnienia i monitorowania skutecznego 
przestrzegania określonych w nim 
wymogów. Wyznaczone właściwe organy 
powinny być niezależne od dostawców 
usług płatniczych.

25. Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć właściwe organy w celu 
zapewnienia i monitorowania skutecznego 
przestrzegania określonych w nim 
wymogów. Wyznaczone właściwe organy 
powinny być niezależne od dostawców 
usług płatniczych i stowarzyszeń 
konsumentów bądź od wszelkich innych 
grup doradczych, reprezentujących 
klientów korzystających z podstawowych 
rachunków bankowych.

Or. en

Poprawka 208
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 5 – ustęp 26

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

26. Państwa członkowskie winny określić 
zasady nakładania sankcji na dostawców 
usług płatniczych w przypadku 
niezachowania przez nich zgodności z 
przepisami dotyczącymi podstawowych 
rachunków bankowych, a także 
dopilnować, iż sankcje te będą miały 
charakter odstraszający, a właściwe 
organy będą miały obowiązek i możliwość 
nałożenia takich sankcji. Zebrane w ten 
sposób środki finansowe powinny być 
wykorzystywane na potrzeby związane z 
wdrażaniem przepisów, np. na szkolenia w 
zakresie finansów lub płatności 
rekompensacyjne.

26. Państwa członkowskie winny określić 
zasady nakładania sankcji na dostawców 
usług płatniczych w przypadku 
niezachowania przez nich zgodności z 
przepisami dotyczącymi podstawowych 
rachunków bankowych.
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Or. en

Poprawka 209
Peter Simon

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 5 – ustęp 26

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

26. Państwa członkowskie winny określić 
zasady nakładania sankcji na dostawców 
usług płatniczych w przypadku 
niezachowania przez nich zgodności z 
przepisami dotyczącymi podstawowych 
rachunków bankowych, a także 
dopilnować, iż sankcje te będą miały 
charakter odstraszający, a właściwe organy 
będą miały obowiązek i możliwość 
nałożenia takich sankcji. Zebrane w ten 
sposób środki finansowe powinny być 
wykorzystywane na potrzeby związane z 
wdrażaniem przepisów, np. na szkolenia w 
zakresie finansów lub płatności 
rekompensacyjne.

26. Państwa członkowskie winny określić 
zasady nakładania sankcji na dostawców 
usług płatniczych w przypadku 
niezachowania przez nich zgodności z 
przepisami dotyczącymi podstawowych 
rachunków bankowych i niespełnienia 
wymogów dotyczących dostarczania 
informacji, a także dopilnować, iż sankcje 
te będą miały charakter odstraszający, a 
właściwe organy będą miały obowiązek i 
możliwość nałożenia takich sankcji. 
Zebrane w ten sposób środki finansowe 
powinny być wykorzystywane na potrzeby 
związane z wdrażaniem przepisów, np. na 
szkolenia w zakresie finansów lub 
płatności rekompensacyjne. 

Or. de

Poprawka 210
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 5 – ustęp 26

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

26. Państwa członkowskie winny określić 
zasady nakładania sankcji na dostawców 
usług płatniczych w przypadku 
niezachowania przez nich zgodności z 
przepisami dotyczącymi podstawowych 

26. Państwa członkowskie winny określić 
zasady nakładania sankcji na dostawców 
usług płatniczych w przypadku 
niezachowania przez nich zgodności z 
przepisami dotyczącymi podstawowych 
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rachunków bankowych, a także 
dopilnować, iż sankcje te będą miały 
charakter odstraszający, a właściwe organy 
będą miały obowiązek i możliwość 
nałożenia takich sankcji. Zebrane w ten 
sposób środki finansowe powinny być 
wykorzystywane na potrzeby związane z 
wdrażaniem przepisów, np. na szkolenia w 
zakresie finansów lub płatności 
rekompensacyjne.

rachunków bankowych, w tym wymogów w 
zakresie dostarczania przez dostawców 
usług płatniczych informacji, a także 
dopilnować, iż sankcje te będą miały 
charakter odstraszający, a właściwe organy 
będą miały obowiązek i możliwość 
nałożenia takich sankcji. Zebrane w ten 
sposób środki finansowe powinny być 
wykorzystywane na potrzeby związane z 
wdrażaniem przepisów, np. na szkolenia w 
zakresie finansów lub płatności 
rekompensacyjne.

Or. de

Poprawka 211
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 5 – ustęp 26

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

26. Państwa członkowskie winny określić 
zasady nakładania sankcji na dostawców 
usług płatniczych w przypadku 
niezachowania przez nich zgodności z 
przepisami dotyczącymi podstawowych 
rachunków bankowych, a także
dopilnować, iż sankcje te będą miały 
charakter odstraszający, a właściwe organy 
będą miały obowiązek i możliwość 
nałożenia takich sankcji. Zebrane w ten 
sposób środki finansowe powinny być 
wykorzystywane na potrzeby związane z 
wdrażaniem przepisów, np. na szkolenia w 
zakresie finansów lub płatności 
rekompensacyjne.

26. Państwa członkowskie powinny
określić zasady nakładania sankcji na 
dostawców usług płatniczych w przypadku 
niezachowania przez nich zgodności z 
przepisami dotyczącymi podstawowych 
rachunków bankowych, aby dopilnować, iż 
sankcje te będą miały charakter 
odstraszający, a właściwe organy będą 
miały obowiązek i możliwość nałożenia 
takich sankcji. Zebrane w ten sposób 
środki finansowe powinny być 
wykorzystywane na potrzeby związane z 
wdrażaniem przepisów, np. na szkolenia w 
zakresie finansów lub płatności 
rekompensacyjne.

Or. en

Poprawka 212
Philippe De Backer
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Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 5 – ustęp 27

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

27. Państwa członkowskie powinny 
dokładnie monitorować wszelkie 
przypadki zakłócenia konkurencji między 
dostawcami oferującymi podstawowy 
rachunek bankowy. Jeżeli pewna liczba 
dostawców w sposób nieproporcjonalny 
bierze na siebie koszt zapewnienia 
podstawowych rachunków bankowych, 
należy zapewnić rekompensaty finansowe. 
W państwach członkowskich o niskiej 
liczbie otwartych rachunków bankowych 
należy rozważyć możliwość dodatkowego 
wsparcia rozwoju odpowiedniej 
infrastruktury, a w państwach 
członkowskich o wysokiej liczbie 
rachunków bankowych powinno 
wystarczyć wprowadzenie 
międzysektorowych mechanizmów 
redystrybucyjnych. Właściwe organy 
powinny zadbać o utworzenie funduszu 
rekompensacyjnego, który będzie 
finansowany przez dostawców usług 
płatniczych w zakresie przewidzianym w 
akcie prawnym. Jeśli liczba podstawowych 
rachunków bankowych byłaby 
niewspółmierna do gospodarczego 
znaczenia danego dostawcy, dostawca ten 
powinien być uprawniony do korzystania z 
płatności rekompensacyjnych.

skreślony

Or. en

Poprawka 213
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 5 – ustęp 27

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

27. Państwa członkowskie powinny 27. Państwa członkowskie powinny 
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dokładnie monitorować wszelkie przypadki 
zakłócenia konkurencji między 
dostawcami oferującymi podstawowy 
rachunek bankowy. Jeżeli pewna liczba 
dostawców w sposób nieproporcjonalny 
bierze na siebie koszt zapewnienia 
podstawowych rachunków bankowych, 
należy zapewnić rekompensaty finansowe. 
W państwach członkowskich o niskiej 
liczbie otwartych rachunków bankowych 
należy rozważyć możliwość dodatkowego 
wsparcia rozwoju odpowiedniej 
infrastruktury, a w państwach 
członkowskich o wysokiej liczbie 
rachunków bankowych powinno 
wystarczyć wprowadzenie 
międzysektorowych mechanizmów 
redystrybucyjnych. Właściwe organy 
powinny zadbać o utworzenie funduszu 
rekompensacyjnego, który będzie 
finansowany przez dostawców usług 
płatniczych w zakresie przewidzianym w 
akcie prawnym. Jeśli liczba podstawowych 
rachunków bankowych byłaby 
niewspółmierna do gospodarczego 
znaczenia danego dostawcy, dostawca ten 
powinien być uprawniony do korzystania z 
płatności rekompensacyjnych.

dokładnie monitorować wszelkie przypadki 
zakłócenia konkurencji między 
dostawcami oferującymi podstawowy 
rachunek bankowy.

Or. en

Poprawka 214
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 5 – ustęp 27

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

27. Państwa członkowskie powinny 
dokładnie monitorować wszelkie przypadki 
zakłócenia konkurencji między 
dostawcami oferującymi podstawowy 
rachunek bankowy. Jeżeli pewna liczba 
dostawców w sposób nieproporcjonalny 
bierze na siebie koszt zapewnienia 

27. Państwa członkowskie powinny 
dokładnie monitorować wszelkie przypadki 
zakłócenia konkurencji między 
dostawcami oferującymi podstawowy 
rachunek bankowy. Jeżeli pewna liczba 
dostawców w sposób nieproporcjonalny 
bierze na siebie koszt zapewnienia 
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podstawowych rachunków bankowych, 
należy zapewnić rekompensaty finansowe. 
W państwach członkowskich o niskiej 
liczbie otwartych rachunków bankowych 
należy rozważyć możliwość dodatkowego 
wsparcia rozwoju odpowiedniej 
infrastruktury, a w państwach 
członkowskich o wysokiej liczbie 
rachunków bankowych powinno 
wystarczyć wprowadzenie 
międzysektorowych mechanizmów 
redystrybucyjnych. Właściwe organy 
powinny zadbać o utworzenie funduszu 
rekompensacyjnego, który będzie 
finansowany przez dostawców usług 
płatniczych w zakresie przewidzianym w 
akcie prawnym. Jeśli liczba podstawowych 
rachunków bankowych byłaby 
niewspółmierna do gospodarczego 
znaczenia danego dostawcy, dostawca ten
powinien być uprawniony do korzystania z 
płatności rekompensacyjnych. 

podstawowych rachunków bankowych, 
można zapewnić rekompensaty finansowe. 
W państwach członkowskich o niskiej 
liczbie otwartych rachunków bankowych 
należy rozważyć możliwość dodatkowego 
wsparcia rozwoju odpowiedniej 
infrastruktury, a w państwach 
członkowskich o wysokiej liczbie 
rachunków bankowych powinno 
wystarczyć wprowadzenie 
międzysektorowych mechanizmów 
redystrybucyjnych. Właściwe organy mogą
zadbać o utworzenie funduszu 
rekompensacyjnego, który będzie 
finansowany przez dostawców usług 
płatniczych w zakresie przewidzianym w 
akcie prawnym. Jeśli liczba podstawowych 
rachunków bankowych byłaby 
niewspółmierna do gospodarczego 
znaczenia danego dostawcy, dostawca ten 
może być uprawniony do korzystania z 
płatności rekompensacyjnych. 

Or. en

Poprawka 215
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 5 – ustęp 27

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

27. Państwa członkowskie powinny 
dokładnie monitorować wszelkie 
przypadki zakłócenia konkurencji między 
dostawcami oferującymi podstawowy 
rachunek bankowy. Jeżeli pewna liczba 
dostawców w sposób nieproporcjonalny 
bierze na siebie koszt zapewnienia 
podstawowych rachunków bankowych, 
należy zapewnić rekompensaty finansowe. 
W państwach członkowskich o niskiej 
liczbie otwartych rachunków bankowych 
należy rozważyć możliwość dodatkowego 
wsparcia rozwoju odpowiedniej 

27. Państwa członkowskie powinny 
monitorować wszelkie przypadki 
zakłócenia konkurencji między 
dostawcami oferującymi podstawowy 
rachunek bankowy. Jeżeli pewna liczba 
dostawców w sposób nieproporcjonalny 
bierze na siebie koszt zapewnienia 
podstawowych rachunków bankowych, 
należy zapewnić rekompensaty finansowe. 
W państwach członkowskich o niskiej 
liczbie otwartych rachunków bankowych 
należy rozważyć możliwość dodatkowego 
wsparcia rozwoju odpowiedniej 
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infrastruktury, a w państwach 
członkowskich o wysokiej liczbie 
rachunków bankowych powinno 
wystarczyć wprowadzenie 
międzysektorowych mechanizmów 
redystrybucyjnych. Właściwe organy 
powinny zadbać o utworzenie funduszu 
rekompensacyjnego, który będzie 
finansowany przez dostawców usług 
płatniczych w zakresie przewidzianym w 
akcie prawnym. Jeśli liczba podstawowych 
rachunków bankowych byłaby 
niewspółmierna do gospodarczego 
znaczenia danego dostawcy, dostawca ten 
powinien być uprawniony do korzystania z 
płatności rekompensacyjnych.

infrastruktury, a w państwach 
członkowskich o wysokiej liczbie 
rachunków bankowych powinno 
wystarczyć wprowadzenie 
międzysektorowych mechanizmów 
redystrybucyjnych. Właściwe organy 
powinny zadbać o utworzenie funduszu 
rekompensacyjnego, który będzie 
finansowany przez dostawców usług 
płatniczych w zakresie przewidzianym w 
akcie prawnym. Jeśli liczba podstawowych 
rachunków bankowych byłaby 
niewspółmierna do gospodarczego 
znaczenia danego dostawcy, dostawca ten 
powinien być uprawniony do korzystania z 
płatności rekompensacyjnych.

Or. en

Poprawka 216
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 5 – ustęp 28

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

28. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ustanowiono odpowiednie i skuteczne 
procedury wnoszenia skarg i dochodzenia 
roszczeń w celu pozasądowego 
rozstrzygania sporów między dostawcami 
usług płatniczych a konsumentami w 
odniesieniu do praw i obowiązków 
ustanowionych na mocy zasad określonych 
w akcie prawnym, z wykorzystaniem w 
stosownych przypadkach istniejących 
organów. Organy stosujące alternatywne 
metody rozwiązywania sporów muszą być 
niezależne i łatwo dostępne, a ich usługi 
bezpłatne. Decyzje wydane przez takie 
organy powinny być prawnie wiążące. Aby 
utrzymać bezstronny charakter tego typu 
organów, ich skład orzekający powinna 
tworzyć taka sama liczba przedstawicieli 
dostawców, konsumentów i innych 

28. Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by ustanowiono odpowiednie 
i skuteczne procedury wnoszenia skarg i 
dochodzenia roszczeń w celu 
pozasądowego rozstrzygania sporów 
między dostawcami usług płatniczych a 
konsumentami w odniesieniu do praw i 
obowiązków ustanowionych na mocy 
zasad określonych w akcie prawnym, z 
wykorzystaniem w stosownych 
przypadkach istniejących organów. Organy 
stosujące alternatywne metody 
rozwiązywania sporów muszą być 
niezależne i łatwo dostępne, a ich usługi 
bezpłatne. Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by wszyscy dostawcy 
oferujący podstawowy rachunek bankowy 
należeli do co najmniej jednego takiego 
organu przeprowadzającego wspomniane 
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użytkowników. Państwa członkowskie 
dopilnowują, by wszyscy dostawcy 
oferujący podstawowy rachunek bankowy 
należeli do co najmniej jednego takiego 
organu przeprowadzającego wspomniane 
procedury wnoszenia skarg i dochodzenia 
roszczeń.

procedury wnoszenia skarg i dochodzenia 
roszczeń. 

Or. en

Poprawka 217
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 5 – ustęp 28

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

28. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ustanowiono odpowiednie i skuteczne 
procedury wnoszenia skarg i dochodzenia 
roszczeń w celu pozasądowego 
rozstrzygania sporów między dostawcami 
usług płatniczych a konsumentami w 
odniesieniu do praw i obowiązków 
ustanowionych na mocy zasad 
określonych w akcie prawnym, z 
wykorzystaniem w stosownych 
przypadkach istniejących organów. Organy 
stosujące alternatywne metody 
rozwiązywania sporów muszą być 
niezależne i łatwo dostępne, a ich usługi 
bezpłatne. Decyzje wydane przez takie 
organy powinny być prawnie wiążące.
Aby utrzymać bezstronny charakter tego 
typu organów, ich skład orzekający 
powinna tworzyć taka sama liczba 
przedstawicieli dostawców, konsumentów i 
innych użytkowników. Państwa 
członkowskie dopilnowują, by wszyscy 
dostawcy oferujący podstawowy rachunek 
bankowy należeli do co najmniej jednego 
takiego organu przeprowadzającego 
wspomniane procedury wnoszenia skarg i 
dochodzenia roszczeń.

28. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ustanowiono odpowiednie i skuteczne 
procedury wnoszenia skarg i dochodzenia 
roszczeń w celu pozasądowego 
rozstrzygania sporów w odniesieniu do 
praw i obowiązków dostawców usług 
płatniczych i ich klientów, z 
wykorzystaniem w stosownych 
przypadkach istniejących organów. Organy 
stosujące alternatywne metody 
rozwiązywania sporów muszą być 
niezależne i łatwo dostępne, a ich usługi 
bezpłatne. Aby utrzymać bezstronność, 
skład orzekający powinna tworzyć taka 
sama liczba przedstawicieli dostawców, 
klientów i właściwych organów 
krajowych. Państwa członkowskie 
dopilnowują, by wszyscy dostawcy 
oferujący podstawowy rachunek bankowy 
należeli do co najmniej jednego takiego 
organu przeprowadzającego wspomniane 
procedury wnoszenia skarg i dochodzenia 
roszczeń.
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Or. en

Poprawka 218
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 5 – ustęp 28

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

28. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ustanowiono odpowiednie i skuteczne 
procedury wnoszenia skarg i dochodzenia 
roszczeń w celu pozasądowego 
rozstrzygania sporów między dostawcami 
usług płatniczych a konsumentami w 
odniesieniu do praw i obowiązków 
ustanowionych na mocy zasad określonych 
w akcie prawnym, z wykorzystaniem w 
stosownych przypadkach istniejących 
organów. Organy stosujące alternatywne 
metody rozwiązywania sporów muszą być 
niezależne i łatwo dostępne, a ich usługi 
bezpłatne. Decyzje wydane przez takie 
organy powinny być prawnie wiążące.
Aby utrzymać bezstronny charakter tego 
typu organów, ich skład orzekający 
powinna tworzyć taka sama liczba 
przedstawicieli dostawców, konsumentów i 
innych użytkowników. Państwa 
członkowskie dopilnowują, by wszyscy 
dostawcy oferujący podstawowy rachunek 
bankowy należeli do co najmniej jednego 
takiego organu przeprowadzającego 
wspomniane procedury wnoszenia skarg i 
dochodzenia roszczeń.

28. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ustanowiono odpowiednie i skuteczne 
procedury wnoszenia skarg i dochodzenia 
roszczeń w celu pozasądowego 
rozstrzygania sporów między dostawcami 
usług płatniczych a konsumentami w 
odniesieniu do praw i obowiązków 
ustanowionych na mocy zasad określonych 
w akcie prawnym, z wykorzystaniem w 
stosownych przypadkach istniejących 
organów. Organy stosujące alternatywne 
metody rozwiązywania sporów muszą być 
niezależne i łatwo dostępne, a ich usługi 
bezpłatne. Aby utrzymać bezstronny 
charakter tego typu organów, ich skład 
orzekający powinna tworzyć taka sama 
liczba przedstawicieli dostawców, 
konsumentów i innych użytkowników. 
Państwa członkowskie dopilnowują, by 
wszyscy dostawcy oferujący podstawowy 
rachunek bankowy należeli do co najmniej 
jednego takiego organu 
przeprowadzającego wspomniane 
procedury wnoszenia skarg i dochodzenia 
roszczeń.

Or. en

Poprawka 219
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 5 – ustęp 29
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Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

29. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
organy stosujące alternatywne metody 
rozwiązywania sporów aktywnie 
współpracowały w zakresie rozstrzygania 
sporów transgranicznych. Jeśli w sporze 
uczestniczą strony z różnych państw 
członkowskich, do rozpatrywania skarg 
konsumenckich należy wykorzystać sieć
FIN-NET.

29. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
organy stosujące alternatywne metody 
rozwiązywania sporów aktywnie 
współpracowały w zakresie rozstrzygania 
sporów transgranicznych. Jeśli w sporze 
uczestniczą strony z różnych państw 
członkowskich, należy rozważyć i ocenić 
możliwość wykorzystania sieci FIN-NET 
pod względem jej skuteczności w 
rozpatrywaniu skarg konsumenckich.

Or. en

Poprawka 220
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 6 – ustęp 30

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

30. Akt prawny powinien zostać wdrożony 
przez państwa członkowskie w ciągu 12 
miesięcy od jego publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

skreślony

Or. en

Poprawka 221
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 6 – ustęp 30a (nowy)

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

30a. Komisja powinna przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu przed 
końcem 2014 r. wyniki wnioskowanej 
niezależnej oceny skutków dotyczącej 
dostępu do podstawowych usług 
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płatniczych w państwach członkowskich 
UE.

Or. en

Poprawka 222
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 6 – ustęp 31

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

31. W terminie trzech lat od wejścia w 
życie aktu prawnego, a następnie co pięć 
lat, Komisja powinna w ścisłej współpracy 
z państwami członkowskimi i 
zainteresowanymi podmiotami 
publikować sprawozdanie na temat jego 
stosowania. Sprawozdanie to zawiera 
ocenę:

skreślony

(a) stopnia wdrożenia aktu prawnego 
przez państwa członkowskie;
(b) postępów w zakresie zapewniania 
dostępu do podstawowych usług 
bankowych wszystkim obywatelom Unii, w 
tym ocenę zarówno bezpośrednich, jak i 
pośrednich skutków aktu prawnego na 
zmniejszanie wykluczenia społecznego 
pod względem finansowym oraz na 
harmonizację i integrację bankowości 
detalicznej w całej Unii;
(c) świadomości i zaufania społeczeństwa 
w odniesieniu do dostępności i cech 
podstawowych rachunków bankowych 
oraz należnych konsumentom praw 
związanych z takimi rachunkami. 
W stosownych przypadkach do 
sprawozdania dołącza się wniosek w 
sprawie nowelizacji aktu prawnego. 
Sprawozdanie przekazuje się 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en
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Poprawka 223
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 6 – ustęp 31 – litera b)

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

(b) postępów w zakresie zapewniania 
dostępu do podstawowych usług 
bankowych wszystkim obywatelom Unii, 
w tym ocenę zarówno bezpośrednich, jak i 
pośrednich skutków aktu prawnego na 
zmniejszanie wykluczenia społecznego pod 
względem finansowym oraz na 
harmonizację i integrację bankowości 
detalicznej w całej Unii;

(b) postępów w zakresie zapewniania 
dostępu do podstawowych usług 
bankowych wszystkim zainteresowanym 
konsumentom w Unii, w tym ocenę 
zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich 
skutków aktu prawnego na zmniejszanie 
wykluczenia społecznego pod względem 
finansowym;

Or. en

Poprawka 224
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 6 – ustęp 31 – litera ba) (nowa)

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

(ba) konkretnych zaleceń dla państw 
członkowskich, w których znaczna część 
populacji nie ma podstawowego rachunku 
bankowego, oraz, zasadniczo, 
zorganizowanej wymiany najlepszych 
praktyk;

Or. en

Poprawka 225
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 6 – ustęp 31 – litera c)
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Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

(c) świadomości i zaufania społeczeństwa
w odniesieniu do dostępności i cech 
podstawowych rachunków bankowych 
oraz należnych konsumentom praw 
związanych z takimi rachunkami.

(c) świadomości zainteresowanych 
konsumentów w odniesieniu do 
dostępności i cech podstawowych 
rachunków bankowych oraz należnych 
konsumentom praw związanych z takimi 
rachunkami.

Or. en

Poprawka 226
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 6 – ustęp 32

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

32. Komisja powinna uzupełniać akt 
prawny dotyczący podstawowych usług 
bankowych o dodatkowe inicjatywy 
ukierunkowane na dalszą integrację i 
harmonizację detalicznych usług 
bankowych oraz zapobieganie 
wykluczeniu finansowemu. Pakiet taki 
powinien: 

skreślony

(a) zwiększać konkurencję w zakresie 
usług bankowych w celu: (i) zapewnienia 
przejrzystości i porównywalności opłat za 
prowadzenie rachunku bankowego, aby 
konsumenci mogli porównać ceny 
stosowane przez różne banki i wybrać 
najkorzystniejszą ofertę; (ii) eliminowania 
wszelkich technicznych i 
administracyjnych przeszkód 
utrudniających konsumentom 
przenoszenie rachunków bankowych 
między różnymi bankami;
(b) zwiększać po stronie sprzedających 
akceptację różnego rodzaju metod 
płatności, aby umożliwić konsumentom 
czerpanie korzyści z handlu 
elektronicznego; mając to na uwadze, 
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sprzedający powinni powszechnie 
oferować możliwość zapłaty kartą
płatniczą, wydaną w ramach 
podstawowego rachunku bankowego, nie 
pobierając żadnych opłat dodatkowych;
(c) gwarantować dalszą harmonizację 
krajowych interpretacji przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy, aby zapewnić, że przepisy te nie 
będą już wykorzystywane jako powód 
odmowy dostępu do podstawowego 
rachunku bankowego;
(d) umożliwiać dostęp do kredytu na 
uczciwych warunkach oraz przeciwdziałać 
nadmiernemu zadłużaniu się, które jest 
najpoważniejszym „nowym zagrożeniem 
społecznym” w całej Unii, ponieważ pełne 
włączenie społeczne pod względem 
finansowym wymaga również dostępu do 
innych zasadniczych usług bankowych, 
takich jak nisko oprocentowany kredyt i 
ochrona ubezpieczeniowa na godziwych i 
uczciwych warunkach, lub dostępu do 
usług doradztwa finansowego.

Or. en

Poprawka 227
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 6 – ustęp 32

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

32. Komisja powinna uzupełniać akt 
prawny dotyczący podstawowych usług 
bankowych o dodatkowe inicjatywy 
ukierunkowane na dalszą integrację i 
harmonizację detalicznych usług 
bankowych oraz zapobieganie 
wykluczeniu finansowemu. Pakiet taki 
powinien: 

skreślony

(a) zwiększać konkurencję w zakresie 
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usług bankowych w celu: (i) zapewnienia 
przejrzystości i porównywalności opłat za 
prowadzenie rachunku bankowego, aby 
konsumenci mogli porównać ceny 
stosowane przez różne banki i wybrać 
najkorzystniejszą ofertę; (ii) eliminowania 
wszelkich technicznych i 
administracyjnych przeszkód 
utrudniających konsumentom 
przenoszenie rachunków bankowych 
między różnymi bankami;
(b) zwiększać po stronie sprzedających 
akceptację różnego rodzaju metod 
płatności, aby umożliwić konsumentom 
czerpanie korzyści z handlu 
elektronicznego; mając to na uwadze, 
sprzedający powinni powszechnie 
oferować możliwość zapłaty kartą 
płatniczą, wydaną w ramach 
podstawowego rachunku bankowego, nie 
pobierając żadnych opłat dodatkowych;
(c) gwarantować dalszą harmonizację 
krajowych interpretacji przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy, aby zapewnić, że przepisy te nie 
będą już wykorzystywane jako powód 
odmowy dostępu do podstawowego 
rachunku bankowego;
(d) umożliwiać dostęp do kredytu na 
uczciwych warunkach oraz przeciwdziałać 
nadmiernemu zadłużaniu się, które jest 
najpoważniejszym „nowym zagrożeniem 
społecznym” w całej Unii, ponieważ pełne 
włączenie społeczne pod względem 
finansowym wymaga również dostępu do 
innych zasadniczych usług bankowych, 
takich jak nisko oprocentowany kredyt i 
ochrona ubezpieczeniowa na godziwych i 
uczciwych warunkach, lub dostępu do 
usług doradztwa finansowego.

Or. en
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Poprawka 228
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 6 – ustęp 32

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

32. Komisja powinna uzupełniać akt 
prawny dotyczący podstawowych usług 
bankowych o dodatkowe inicjatywy 
ukierunkowane na dalszą integrację i 
harmonizację detalicznych usług 
bankowych oraz zapobieganie wykluczeniu 
finansowemu. Pakiet taki powinien:

32. Komisja powinna uzupełniać akt 
prawny dotyczący podstawowych usług 
bankowych o dodatkowe inicjatywy 
ukierunkowane na poprawę kształcenia w 
zakresie finansów w szkołach, dalszą 
integrację i harmonizację detalicznych 
usług bankowych oraz zapobieganie 
wykluczeniu finansowemu. Pakiet taki 
powinien:

Or. de

Poprawka 229
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący zalecenia
 Załącznik – zalecenie nr 6 – ustęp 32

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

32. Komisja powinna uzupełniać akt 
prawny dotyczący podstawowych usług 
bankowych o dodatkowe inicjatywy 
ukierunkowane na dalszą integrację i 
harmonizację detalicznych usług 
bankowych oraz zapobieganie wykluczeniu 
finansowemu. Pakiet taki powinien:

32. Komisja powinna uzupełniać akt 
prawny dotyczący podstawowych usług 
bankowych o dodatkowe inicjatywy 
ukierunkowane na dalszą integrację i 
harmonizację detalicznych usług 
bankowych, lepszą i skuteczniejszą 
edukację finansową oraz zapobieganie 
wykluczeniu finansowemu.

Or. en

Poprawka 230
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący zalecenia
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 Załącznik – zalecenie nr 6 – ustęp 32 – litera c)

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

(c) gwarantować dalszą harmonizację 
krajowych interpretacji przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy, aby zapewnić, że przepisy te nie 
będą już wykorzystywane jako powód 
odmowy dostępu do podstawowego 
rachunku bankowego;

(c) gwarantować dalsze uściślenie
krajowych interpretacji przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, aby 
zapewnić, że przepisy te nie będą nigdy
wykorzystywane jako nieuzasadniony 
pretekst do odrzucenia konsumentów 
mniej atrakcyjnych pod względem 
komercyjnym;

Or. en

Poprawka 231
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik – zalecenie nr 6 – ustęp 32 – litera d

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka

(d) umożliwiać dostęp do kredytu na 
uczciwych warunkach oraz przeciwdziałać 
nadmiernemu zadłużaniu się, które jest 
najpoważniejszym „nowym zagrożeniem 
społecznym” w całej Unii, ponieważ pełne 
włączenie społeczne pod względem 
finansowym wymaga również dostępu do 
innych zasadniczych usług bankowych, 
takich jak nisko oprocentowany kredyt i 
ochrona ubezpieczeniowa na godziwych i 
uczciwych warunkach, lub dostępu do 
usług doradztwa finansowego.

(d) przeciwdziałać nadmiernemu 
zadłużaniu się, które jest 
najpoważniejszym „nowym zagrożeniem 
społecznym” w całej Unii.

Or. de


