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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su rekomendacijomis Komisijai dėl galimybės gauti pagrindines banko paslaugas
(2012/0000(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 27 d. Komisijos komunikatą „2011 m. Komisijos darbo 
programa“ (COM(2010) 0623), ypač į planuojamų „teisės aktų, kuriais reglamentuojama 
prieiga prie pagrindinių banko paslaugų“ nuorodą,

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 13 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios rinkos 
aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti“ (COM(2011) 0206),

– atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje1, ypač į bendros mokėjimų eurais 
erdvės (angl. SEPA) sukūrimą,

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir
teroristų finansavimui2,

– atsižvelgdamas į Komisijos konsultacijas dėl finansinės įtraukties: galimybės naudotis 
pagrindine banko sąskaita užtikrinimas nuo 2009 m. ir galimybės naudotis pagrindine 
mokėjimo sąskaita užtikrinimas nuo 2010 m.,

– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 18 d. Komisijos rekomendaciją 2011/442/ES dėl 
galimybės naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita3 ir prie jos pridėtą poveikio vertinimą 
(SEC(2011) 0906),

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Bendroji rinka iš gyventojų
perspektyvos. Piliečių ir verslo subjektų požiūriai ir jiems rūpimi aspektai“ 
(SEC(2011) 1003), ypač į 7 aspektą, kuris susijęs su piliečių patiriamais sunkumais 
atsidarant banko sąskaitą valstybėse narėse, nesančiose jų gyvenamosios vietos šalimi,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 42 ir 48 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

A. kadangi sklandus vidaus rinkos veikimas ir modernios, socialiai įtraukios ekonomikos 
plėtotė priklauso nuo visuotinio pagrindinių banko paslaugų teikimo ir socialiai atsakingo 
bankų sektoriaus;

                                               
1 OL L 319, 2007 12 5, p. 1.
2 OL L 267, 2009 10 10, p. 7.
3 OL L 190, 2011 7 21, p. 87.
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B. kadangi galimybė naudotis pagrindinėmis banko paslaugomis yra būtina sąlyga, kad 
vartotojai turėtų naudos iš vidaus rinkos, ypač iš tarpvalstybinės migracijos, pinigų 
pervedimo ir prekių bei paslaugų įsigijimo nediskriminacinėmis kainomis; kadangi, 
remiantis skaičiavimais, metinės išlaidos dėl galimybės naudotis mokėjimo sąskaita 
nebuvimo vienam vartotojui sudaro 185–365 EUR;

C. kadangi šiuo metu 7 proc. visų Sąjungos vartotojų, t. y. 30 mln. žmonių, neturi galimybės 
naudotis pagrindinėmis banko paslaugomis, o maždaug 7 mln. žmonių mokėjimo 
paslaugų teikėjai atsisakė aptarnauti; kadangi finansinė atskirtis daugelyje iš 12 ES 
valstybių narių yra dar didesnė problema;

D. kadangi reikia spręsti skirtingos produktų kokybės ir mažos konkurencijos mažmeninėje 
bankininkystėje problemą; kadangi bankų sektoriaus integracijos tuo pat metu diegiant 
aukštos kokybės standartus neįmanoma užbaigti be tolesnio jo jungimo bei derinimo;

E. kadangi centrinių bankų teikiami grynieji pinigai yra viešoji gėrybė, o galimybes naudotis 
elektroninėmis mokėjimo priemonėmis suteikia privatūs paslaugų teikėjai ir jų svarba 
didėja atitinkamai mažėjant viešosioms išlaidoms, kurių reikia visuomenei aprūpinti 
grynaisiais pinigais, ir kartu mažmeninių mokėjimo paslaugų rinkoje sukuriant finansų 
sektoriaus monopoliją; kadangi šiomis aplinkybėmis iš vartotojų už naudojimąsi 
sąskaitoje esančiomis lėšomis ir už mokėjimus imami vis didesni mokesčiai;

F. kadangi bendras ekonomikos vystymasis ir socialinė sanglauda prisideda prie didelės 
banko sąskaitų skverbties; kadangi valstybėse narėse einamąja banko sąskaita 
besinaudojančių gyventojų procentinės dalies svyravimą apie 33 proc. punktus galima 
paaiškinti ekonomikos išsivystymo lygiu, o 67 proc. priklauso nuo kitų veiksnių, pvz., 
reglamentavimo;

G. kadangi mokėjimo paslaugų teikėjai, vadovaudamiesi rinkos logika, yra linkę daugiausia 
dėmesio skirti komerciniu požiūriu patraukliems vartotojams, o pažeidžiamiems 
vartotojams nepaliekama tokio pat produktų pasirinkimo; kadangi Vokietijoje, Jungtinėje 
Karalystėje, Italijoje, Airijoje, Slovėnijoje ir Liuksemburge priimti šios verslo srities 
kodeksai – iš esmės visuomenės spaudimo ir reikalavimo imtis teisėkūros iniciatyvų 
padarinys; kadangi savireguliavimo priemonės davė teigiamų rezultatų, bet jomis vis tiek 
nepavyko kaip reikiant užtikrinti visuotinės galimybės naudotis pagrindine banko sąskaita;

H. kadangi mėginimai teisėkūros priemonėmis užtikrinti pagrindinių banko paslaugų 
prieinamumą patenkinamų rezultatų davė Belgijoje ir Prancūzijoje, kur banko sąskaitos 
neturinčių piliečių sumažėjo atitinkamai 75 ir 30 proc., taip pat Suomijoje ir Danijoje, kur 
banko paslaugomis naudojasi 100 proc. namų ūkių;

I. kadangi valstybės narės nepakankamai reagavo į minėtą Komisijos rekomendaciją, o 
penkiolikoje valstybių narių dar nėra teisinio ar savanoriško reikalavimo bankams teikti 
pagrindines banko paslaugas;

J. kadangi siekiant veiksmingumo banko sąskaitą turi būti paprasta atsidaryti net ir tiems, 
kurie turi nestandartinį asmens tapatybės įrodymą, be to, turi būti teikiamos konkrečios 
pagrindinės paslaugos ir įdiegtos veiksmingos priežiūros ir konfliktų sprendimo 
priemonės;
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K. kadangi, įgyvendindami savo įmonių socialinės atsakomybės strategiją, bankai turėtų 
kartu su valstybės institucijomis ir pilietine visuomene prisiimti bendrą atsakomybę, kad 
pagrindinės banko paslaugos būtų prieinamos nemokamai;

L. kadangi bet kokia iniciatyva užtikrinti galimybę naudotis pagrindinėmis banko 
paslaugomis turi apimti ir apsaugą nuo lėšų išskaitymo, kad būtų galima įgyti vartotojų 
pasitikėjimą ir užtikrinti, jog nesinaudojant sąskaitomis nebūtų patiriama išlaidų;

M. kadangi privalu užtikrinti, kad nebūtų iškreipiama konkurencija ir kad būtų atsižvelgiama 
į nepakankamą bankų tinklą turinčiuose regionuose gyvenančių vartotojų poreikius, 
iniciatyvos taikymo sritis turėtų būti kuo platesnė; kadangi galimybę naudotis 
pagrindinėmis banko paslaugomis galėtų teikti ne tik kredito įstaigos, bet ir kiti mokėjimo 
paslaugų teikėjai, reglamentuojami Direktyva 2007/64/EB;

N. kadangi bet kokią iniciatyvą užtikrinti visuotinę galimybę naudotis pagrindinėmis banko 
paslaugomis turi būti padedama įgyvendinti vykdant gerai parengtas informavimo apie 
vartotojų teises ir paslaugų teikėjų pareigas kampanijas;

1. prašo Komisijos ne vėliau kaip iki 2012 m. pabaigos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 114 straipsnį pateikti Parlamentui vieną ar kelis pasiūlymus dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto, kuriuo visiems ES gyvenantiems vartotojams būtų užtikrinama 
galimybė naudotis pagrindinėmis banko paslaugomis, atsižvelgiant į pridedamas išsamias 
rekomendacijas;

2. konstatuoja, kad rekomendacijose laikomasi pagrindinių teisių ir subsidiarumo bei 
proporcingumo principų;

3. mano, kad prašomas pateikti pasiūlymas neturės finansinių padarinių;

4. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir pridedamas išsamias rekomendacijas 
Komisijai ir Tarybai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.
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PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PRIEDAS
IŠSAMIOS REKOMENDACIJOS DĖL PRAŠOMO PATEIKTI PASIŪLYMO 

TURINIO

Europos Parlamentas mano, kad teisės aktu, kurį reikia priimti, turėtų būti siekiama 
reglamentuoti toliau išdėstytus aspektus.

1 rekomendacija dėl taikymo srities

1. Teisės aktu kuo daugiau mokėjimo paslaugų teikėjų, apibrėžtų Direktyvos 2007/64/EB 4 
straipsnio 9 punkte, turėtų būti įpareigota teikti pagrindines banko paslaugas. 

2. Vis dėlto, siekiant išvengti nepagrįstos naštos mokėjimo paslaugų teikėjams, teikiantiems 
paslaugas, nesusijusias su pagrindinei banko sąskaitai tvarkyti būtinomis paslaugomis, 
nuo pareigos sudaryti sąlygas turėti tokią sąskaitą turėtų būti atleisti šie subjektai:

a. mokėjimo paslaugų teikėjai, nurodyti Direktyvos 2007/64/EB 1 straipsnio 1 dalies 
e ir f punktuose;

b. mokėjimo įstaigos, įgaliotos teikti tik vieną ar daugiau mokėjimo paslaugų, 
išvardytų Direktyvos 2007/64/EB priedo 4–7 punktuose.

3. Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama nuo pareigos sudaryti sąlygas turėti pagrindinę 
sąskaitą atleisti: 

a. mokėjimo paslaugų teikėjus, veikiančius pagal verslo kooperatyvo modelį, 
nesiekiančius pelno arba reikalaujančius narystės pagal apibrėžtus kriterijus, pvz., 
profesiją; 

b. mokėjimo paslaugų teikėjus, praėjusiais metais atlikusius mažiau negu 
3 mln. EUR vertės operacijų. 

4. Visi mokėjimo paslaugų teikėjai, atleisti nuo pareigos pagal 3 punkto a papunktį, turėtų 
daryti įnašus į kompensacinį fondą, išskyrus atvejus, kai paslaugų teikėjas veikia kaip 
pelno nesiekiantis subjektas. 

2 rekomendacija dėl galimybės naudotis ir atpažinties reikalavimų

5. Teisės aktu turėtų būti užtikrinta, jog bet kuris vartotojas, t. y. bet kuris fizinis asmuo, 
veikiantis ne prekybos, verslo, amato ar profesijos tikslais ir teisėtai gyvenantis ES, turėtų 
teisę, kad valstybėje narėje veikiantis mokėjimo paslaugų teikėjas jam atidarytų banko 
sąskaitą ir jis turėtų teisę ja naudotis, jeigu vartotojas tos valstybės narės teritorijoje dar 
neturi pagrindinės banko sąskaitos, atitinkančios ES teisės aktų reikalavimus, kaip 
nurodyta šiose rekomendacijose.

6. Teisės aktu turėtų būti užtikrinta, kad vartotojų pareiga įrodyti, jog jie dar neturi 
pagrindinės banko sąskaitos, nebūtų pernelyg didelė našta, ir turėtų būti numatyta 
atitinkama deklaracija, kurią vartotojas užpildytų teikdamas prašymą. 

7. Teisė naudotis pagrindine banko sąskaita turėtų būti taikoma nepaisant vartotojo 
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pilietybės ar gyvenamosios vietos ES. Atidarant pagrindinę banko sąskaitą neturėtų būti 
atsižvelgiama į pajamų dydį ar reguliarumą, užimtumą, kredito istoriją, įsiskolinimo lygį, 
asmeninę padėtį dėl bankroto, būsimus naudojimosi sąskaita veiksmus ar kitus panašius 
kriterijus. Galimybė naudotis pagrindine banko sąskaita jokiomis aplinkybėmis neturėtų 
priklausyti nuo kitų produktų ar paslaugų, pvz., draudimo, įsigijimo.

8. Teisės aktas turėtų būti taikomas nepažeidžiant ES taisyklių, ypač paslaugų teikėjų 
pareigos atitinkamuose ES ar nacionalinės teisės aktuose, pvz., kovos su pinigų plovimu 
teisės aktuose, numatytomis išimtinėmis aplinkybėmis nutraukti pagrindinės banko 
sąskaitos sutartį. Sąskaitą galima uždaryti ir sukčiavimo, piktnaudžiavimo pasitikėjimu ar 
dokumentų klastojimo atveju. 

9. Valstybės narės turėtų būti įpareigotos užtikrinti, kad išsamaus patikrinimo procedūra 
nebūtų priežastis taikyti diskriminacinę praktiką, pavyzdžiui, prieš socialiai atskirtas 
grupes, migrantus, etnines ar religines mažumas, nuolatinės gyvenamosios vietos 
neturinčius žmones. Todėl turėtų būti atskirai apsvarstytos priemonės, kaip nuolatinės 
gyvenamosios vietos neturintys žmonės galėtų pereiti išsamaus patikrinimo procedūrą, be 
to, siekiant veiksmingai užtikrinti galimybę naudotis pagrindinėmis būtinosiomis 
mokėjimo paslaugomis, turėtų būti atsižvelgiama į geriausią nacionalinę patirtį.

10. Kad tai būtų lengviau padaryti, pagrindinės banko sąskaitos turėtų būti priskiriamos 
mažos rizikos produkto kategorijai, kaip numatyta Komisijos direktyvos 2006/70/EB, 
kuria įgyvendinama Direktyva 2005/60/EB, 3 straipsnio 3 dalyje; paslaugų teikėjai turėtų
būti įpareigoti taikyti supaprastintus klientų išsamaus patikrinimo reikalavimus, o 
Komisija turėtų siekti toliau derinti nacionalinius kovos su pinigų plovimu taisyklių 
aiškinimus siekdama užtikrinti, kad, remiantis jomis, nebebūtų galima atsisakyti suteikti 
galimybę naudotis pagrindine banko sąskaita. 

11. Mokėjimo paslaugų teikėjai teisės aktu turėtų būti įpareigoti sprendimą atsisakyti atidaryti 
pagrindinę banko sąskaitą arba ją uždaryti priimti skaidriai. Siekiant, kad vartotojas galėtų 
ginčyti mokėjimo paslaugų teikėjo sprendimą, mokėjimo paslaugų teikėjas vartotojui 
turėtų raštu pranešti atsisakymo atidaryti pagrindinę banko sąskaitą arba sprendimo ją 
uždaryti priežastį. Paslaugų teikėjas taip pat turėtų būti įpareigotas informuoti vartotoją 
apie galimybę pasinaudoti alternatyviomis ginčų sprendimo priemonėmis.

12. Paslaugų teikėjas teisės aktu turėtų būti įpareigotas tikrinimą, ar vartotojas turi teisę 
naudotis pagrindine banko sąskaita, atlikti greitai, o jei ilgiau kaip per dvi savaites to 
nepadaroma, paslaugų teikėjas privalo informuoti vartotoją apie delsimo priežastis. 
Paslaugų teikėjas gali reikalauti, kad vartotojai, norintys atsidaryti sąskaitą, patys atvyktų į 
artimiausią padalinį.

3 rekomendacija dėl funkcijų ir sąnaudų

13. Teisės aktu pagrindinės banko sąskaitos naudotojui turėtų būti sudarytos sąlygos atlikti bet 
kurias būtinąsias mokėjimo operacijas, pvz., gauti pajamas ar išmokas, apmokėti sąskaitas 
ar sumokėti mokesčius, naudojantis tradicinėmis nacionalinėmis sistemomis įsigyti prekių 
ir paslaugų tiek tiesioginiais, tiek nuotoliniais kanalais. 

14. Mokėjimo paslaugų teikėjas neturėtų tiesiogiai ar netiesiogiai siūlyti su pagrindine banko 
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sąskaita susieto kredito viršijimo ar neigiamo pagrindinės banko sąskaitos likučio 
galimybių. Vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjui duotas mokėjimo pavedimas neturėtų 
būti vykdomas, jeigu jį įvykdžius bus gautas neigiamas vartotojo pagrindinės banko 
sąskaitos likutis. Galimybė gauti kreditą neturėtų būti laikoma pagrindinės banko 
sąskaitos dalimi arba su ja susijusia teise, nesvarbu, koks kredito tikslas ar forma. 

15. Galimybė naudotis pagrindine banko sąskaita turėtų būti teikiama nemokamai. 

16. Visi standartiniai mokesčiai turėtų būti finansiškai prieinami ir, atsižvelgiant į įprastą 
paslaugų teikėjo kainodarą, nemažiau palankūs. Teisės aktu turėtų būti užtikrinta, kad 
vartotojui nereikėtų mokėti jokio mokesčio ar baudos dėl nuo jo valios nepriklausančių 
aplinkybių, pvz., dėl nepakankamų lėšų sąskaitoje, kai vėluojama išmokėti atlyginimą ar 
socialines išmokas.

17. Paslaugų teikėjai turėtų būti įpareigoti įtraukti tik tas funkcijas, kurios sudaro įprasto jų 
pasiūlymo dalį. Tokiu atveju pagrindinė banko sąskaita turėtų apimti šias paslaugas:

A. Pagrindinės sąskaitos tvarkymo paslaugos

a) grynųjų pinigų įnešimo į sąskaitą ir lėšų gavimo į sąskaitą paslaugos;

b) grynųjų pinigų išmokėjimo iš sąskaitos paslaugos; 

c) sąskaitos išrašo pateikimas.

Vartotojui turėtų būti suteikta nediskriminacinė galimybė naudotis asmeninėmis 
paslaugomis, pvz., vadybininko paslaugomis padaliniuose, ir naudotis bankomatais, taip 
pat ir kitų bankų bankomatais (kai techniškai įmanoma). Paslaugų teikėjas neturėtų imti 
jokių mokesčių, susijusių su pagrindinės sąskaitos tvarkymo paslaugų teikimu.

B. Standartinės mokėjimo paslaugos

a) lėšų pervedimas atliekant kredito perkėlimus, įskaitant tarpbankines operacijas;

b) lėšų pervedimas atliekant mokėjimo operacijas mokėjimo kortele, kuria 
neleidžiama vykdyti mokėjimo operacijų, jeigu jomis būtų viršytas mokėjimo 
sąskaitos likutis; 

c) pateiktų pavedimų, įskaitant tarpbankinius, vykdymas valstybėse narėse, kuriose 
jie reikalingi norint atlikti būtinąsias operacijas; 

d) tiesioginio debeto, įskaitant tarpbankinį, vykdymas valstybėse narėse, kuriose jis 
reikalingas norint atlikti būtinąsias operacijas.

Kad šios paslaugos būtų teikiamos, vartotojui turėtų būti suteikta nediskriminacinė 
galimybė naudotis įvairiais paslaugų teikėjo siūlomais kanalais: rankinėmis operacijomis, 
bankomatų operacijomis, internetine bankininkyste ir telefonine bankininkyste. Valstybės 
narės turėtų apibrėžti pakankamai standartinių mokėjimo operacijų, kurias paslaugų 
teikėjas, gavęs prašymą, turi nustatyti ir kas mėnesį vykdyti neimdamas jokių mokesčių, 
nesvarbu, kokiu kanalu vartotojas naudotųsi. Kai kyla rizika, kad vartotojas viršys 



PR\890408LT.doc 9/12 PE480.691v01-00

LT

didžiausią leidžiamą nemokamų operacijų skaičių, paslaugų teikėjui turėtų būti nustatyta 
pareiga vartotoją apie tai informuoti. Paslaugų teikėjui turėtų būti leidžiama arba 
vadovaujantis įprasta savo kainodara pagal sąnaudas taikyti mokesčius už papildomas 
operacijas, arba atsisakyti jas vykdyti. Paslaugų teikėjui turėtų būti leidžiama reikalauti 
sąnaudomis pagrįsto vienkartinio mokesčio už mokėjimo kortelės išdavimą.

C. Specialiosios paslaugos 

Remiantis nacionalinės teisės aktais, turėtų būti numatyta būtinoji į sąskaitą patenkančių 
lėšų apsauga nuo išskaitymo.

D. Papildomos paslaugos

Valstybės narės gali reikalauti, kad pagrindinei banko sąskaitai būtų priskirta ir daugiau 
funkcijų. Mokėjimo paslaugų teikėjams turėtų būti leidžiama savo iniciatyva padidinti 
funkcijų spektrą, pvz., įtraukti taupymo priemones ar tarptautines pinigų perlaidas. 
Galimybė naudotis pagrindine banko sąskaita neturėtų priklausyti nuo šių papildomų 
paslaugų įsigijimo.

4 rekomendacija dėl informavimo ir statistikos

18. Apie galimybę atsidaryti pagrindinę banko sąskaitą vartotojus turėtų būti siekiama 
informuoti teisės aktu. Atitinkamai kartu su teisės aktu turėtų būti parengta ES ir valstybių 
narių plataus užmojo informavimo strategija, o teisės akte mokėjimo paslaugų teikėjai 
turėtų būti įpareigoti vartotojams teikti aiškią informaciją.

Informavimo kampanijos

19. Informavimo kampanijos turėtų būti parengtos bendradarbiaujant su vartotojų 
organizacijomis arba socialinio konsultavimo įstaigomis. ES lygmeniu jomis pirmiausia 
turėtų būti informuojama apie pagrindinių banko paslaugų prieinamumą ES mastu ir 
tarpvalstybinę teisę jomis naudotis. Valstybių narių lygmeniu turėtų būti siekiama teikti 
reikalingą ir suprantamą informaciją apie pagrindinių banko sąskaitų ypatumus, sąlygas ir 
praktinius veiksmus, kartu sprendžiant konkrečius rūpimus klausimus, pvz., banko 
sąskaitos neturintiems piliečiams ir darbuotojams migrantams rūpimus klausimus. 
Informavimo kampanijos valstybėse narėse turėtų būti daugiakalbės, atsižvelgiant į tai, 
kokios kalbos aktualiausios iš tų, kuriomis kaip gimtąja kalba tautinės mažumos ar 
migrantai.

Informavimo reikalavimai

20. Į teisės akto taikymo sritį patenkantys paslaugų teikėjai turėtų būti įpareigoti skleisti 
informaciją apie pagrindinių banko sąskaitų prieinamumą. Jie turėtų būti įpareigoti 
reklamuoti pagrindines banko sąskaitas suteikdami aiškią ir išsamią informaciją įvairiais 
prieinamais kanalais – paslaugų teikėjo interneto svetainėje ir padaliniuose, o ten 
vartotojai turėtų rasti standartizuotas, patvarias informavimo priemones.

21. Paslaugų teikėjai, išsiaiškinę vartotojų poreikius, turėtų rekomenduoti pagrindinę banko 
sąskaitą, jeigu ji atitinka vartotojo išdėstytus poreikius. Vartotojai, norintys atsidaryti 
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pagrindinę banko sąskaitą, informaciją turėtų gauti patvarioje laikmenoje, kurioje turėtų 
būti išdėstytos į pasiūlymą įtrauktos paslaugos, paaiškinimas, kad jos nėra susietos su kitų 
produktų ar paslaugų įsigijimu, o jeigu jos mokamos – jų kaina. Informacija turėtų būti 
suprantama, standartizuota, kuo paprastesnė ir platinama bet kuria vartotojo pageidaujama 
ES kalba. Darbuotojai turėtų įsitikinti, kad vartotojas, sudarydamas sutartį dėl šios 
sąskaitos, suprato savo teises ir pareigas.

22. Teisės akte nustatytais informavimo reikalavimais neturėtų būti pažeidžiami Direktyvoje 
2007/64/EB nustatyti informacijos teikimo vartotojams reikalavimai.

Statistikos reikalavimai

23. Valstybės narės turėtų būti įpareigotos užtikrinti, kad paslaugų teikėjai nacionalinės 
valdžios institucijoms suteiktų patikimos informacijos bent jau apie atidarytų pagrindinių 
banko sąskaitų skaičių, atmestų prašymų atidaryti pagrindinę banko sąskaitą skaičių ir 
atsisakymų tai padaryti priežastis, taip pat šių sąskaitų uždarymo atvejų skaičių. Ši 
informacija turėtų būti teikiama apibendrinta forma.

24. Nacionalinės valdžios institucijos turėtų būti įpareigotos kasmet Komisijai, Europos 
bankininkystės institucijai ir Europos Parlamentui pateikti apibendrintą informaciją, o 
duomenys turėtų būti skelbiami apibendrinta ir suprantama forma. 

5 rekomendacija dėl priežiūros, konfliktų sprendimo ir kompensavimo

25. Valstybės narės teisės aktu turėtų būti įpareigotos paskirti kompetentingas institucijas, 
kurios užtikrintų veiksmingą reikalavimų laikymąsi ir jį kontroliuotų. Paskirtos 
kompetentingos institucijos turėtų būti nepriklausomos nuo mokėjimo paslaugų teikėjų. 

26. Valstybės narės turėtų būti įpareigotos nurodyti, kokiais principais vadovaujantis bus 
skiriamos sankcijos paslaugų teikėjams už pagrindinės banko sąskaitos koncepcijos 
nesilaikymą – šiais principais turėtų būti užtikrinta, kad sankcijos būtų atgrasomoji 
priemonė, o kompetentingoms institucijoms turėtų būti nustatyta pareiga ir sudarytos 
sąlygos šias sankcijas taikyti. Taikant sankcijas surinktos lėšos turėtų būti naudojamos 
planuojamame priimti teisės akte numatytais tikslais, pavyzdžiui, švietimui finansų 
klausimais ar kompensacinėms išmokoms. 

27. Valstybės narės turėtų atidžiai stebėti, ar neiškreipiama pagrindinės banko sąskaitos 
paslaugų teikėjų konkurencija. Tais atvejais, kai tam tikriems paslaugų teikėjams tenka 
neproporcingai daug pagrindinės banko sąskaitos paslaugų suteikimo išlaidų, turėtų būti 
teikiamos finansinės kompensacijos. Nepakankamą bankų tinklą turinčiose valstybėse 
narėse reikėtų apsvarstyti galimybę teikti papildomą paramą reikiamai infrastruktūrai 
įrengti, o didelę banko sąskaitų skverbtį turinčiose valstybėse narėse turėtų pakakti taikyti 
tarpsektorines perskirstymo priemones. Kompetentingos institucijos turėtų sudaryti 
geresnes sąlygas sukurti kompensavimo fondą, kurį pagal teisės akto taikymo sritį 
finansuotų mokėjimo paslaugų teikėjai. Jeigu pagrindinių banko sąskaitų skaičius būtų 
neproporcingas ekonominei konkretaus paslaugų teikėjo galiai, paslaugų teikėjas turėtų 
turėti teisę gauti kompensacines išmokas. 

28. Valstybės narės turėtų būti įpareigotos užtikrinti, kad būtų nustatytos tinkamos ir 
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veiksmingos skundų pateikimo ir teisių gynimo procedūros, kuriomis būtų sudarytos 
sąlygos mokėjimo paslaugų teikėjų ir vartotojų ginčus dėl teisės akte išdėstytais principais 
nustatytų teisių ir pareigų spręsti neteismine tvarka, kilus reikalui, pasinaudojant 
esamomis institucijomis. Alternatyvaus ginčų sprendimo institucijos turi būti 
nepriklausomos, lengvai prieinamos, o jų paslaugos – nemokamos. Jų sprendimai turėtų 
būti teisiškai privalomi. Siekiant, kad jos būtų nešališkos, reikia užtikrinti vienodą jų 
atstovavimą paslaugų teikėjams, vartotojams ir kitiems naudotojams. Valstybės narės 
turėtų būti įpareigotos užtikrinti, kad visi pagrindinės banko sąskaitos paslaugų teikėjai 
bendradarbiautų su viena arba daugiau šių įstaigų, atliekančių skundų nagrinėjimo ir teisių 
gynimo procedūras.

29. Valstybės narės turėtų būti įpareigotos užtikrinti, kad alternatyvaus ginčų sprendimo 
institucijos aktyviai bendradarbiautų sprendžiant tarpvalstybinius ginčus. Kai ginčuose 
dalyvauja skirtingų valstybių narių suinteresuotosios šalys, vartotojų skundams nagrinėti 
turėtų būti naudojamasi tinklu FIN NET.

6 rekomendacija dėl įgyvendinimo ir persvarstymo

30. Valstybės narės teisės aktą turėtų įgyvendinti per 12 mėnesių nuo jo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. 

31. Artimai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais, 
Komisija per trejus metus nuo teisės akto įsigaliojimo turėtų paskelbti, o vėliau – kas 
penkerius metus skelbti jo taikymo ataskaitą. Toje ataskaitoje įvertinama:

a) ar valstybės narės iki galo įgyvendino teisės aktą; 

b) kokia padaryta pažanga užtikrinant pagrindinių banko paslaugų prieinamumą 
visiems ES piliečiams, įskaitant tiesioginį ir netiesioginį teisės akto poveikį 
finansinės atskirties panaikinimui ir mažmeninės bankininkystės derinimui bei 
integravimui visoje ES; 

c) visuomenės žinios apie pagrindinių banko sąskaitų prieinamumą ir ypatumus, 
pasitikėjimas jomis ir su tomis banko sąskaitomis susijusios vartotojų teisės. 

Prireikus kartu su šia ataskaita turėtų būti pateikiamas pasiūlymas iš dalies keisti teisės 
aktą. Ataskaita perduodama Europos Parlamentui ir Tarybai.

32. Komisija pagrindinių banko paslaugų teisės aktą turėtų papildyti tolesnėmis iniciatyvomis, 
kuriomis būtų siekiama dar labiau integruoti ir suderinti mažmeninės bankininkystės 
paslaugas ir užkirsti kelią finansinei atskirčiai. Šiuo dokumentų rinkiniu turėtų būti: 

a) didinama banko paslaugų konkurencija: i) užtikrinama, kad su banko sąskaitomis 
susiję mokesčiai būtų skaidrūs ir palyginami – kad vartotojai galėtų palyginti 
įvairių bankų tarifus ir žvalgytis geresnių pasiūlymų; ii) panaikinamos visos 
techninės ir administracinės kliūtys perkelti banko sąskaitas, kad vartotojai galėtų 
lengvai perkelti savo banko sąskaitą iš vieno banko į kitą;

b) gerinamas pardavėjų pasirengimas priimti mokėjimus įvairiais būdais, kad 
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vartotojai galėtų naudotis e. prekybos teikiamais pranašumais; į tai atsižvelgdami 
pardavėjai turėtų visuotinai suteikti galimybę mokėti pagrindine banko kortele, už 
tai neimdami jokios priemokos; 

c) toliau derinami nacionaliniai kovos su pinigų plovimu taisyklių aiškinimai 
siekiant užtikrinti, kad šios taisyklės nebebūtų pasitelkiamos kaip argumentas 
neleisti naudotis pagrindine banko sąskaita;

d) sudaromos sąlygos naudotis sąžiningo kreditavimo galimybėmis ir kovoti su 
pernelyg dideliu įsiskolinimu, kuris yra svarbiausias naujas socialinės rizikos 
veiksnys visoje ES, nes visapusiškai finansinei įtraukčiai pasiekti būtinas kitų 
svarbiausių banko paslaugų, pvz., paskolų mažomis palūkanomis ir draudimo 
deramomis bei sąžiningomis sąlygomis prieinamumas, finansinių ir konsultavimo 
paslaugų prieinamumas.


