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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s odporúčaniami Komisii o prístupe k základným bankovým službám
(2012/0000(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. októbra 2010 s názvom Pracovný program 
Komisie na rok 2011 (COM(2010)0623) a konkrétne na odkaz na plánovanú „legislatívu 
týkajúcu sa prístupu k základným bankovým službám“,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu: 
Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery (COM(2011)0206),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 
2007 o platobných službách na vnútornom trhu1, a najmä o zriadení jednotnej oblasti 
platieb v eurách (SEPA),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 
o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí 
a financovania terorizmu2,

– so zreteľom na konzultácie Komisie týkajúce sa otázky finančného začleňovania a 
zabezpečovania prístupu k základnému bankovému účtu od roku 2009 a prístupu k 
základnému platobnému účtu od roku 2010,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie 2011/442/ES z 18. júla 2011 o prístupe k 
základnému platobnému účtu3 a k nemu priložené hodnotenie vplyvu (SEC(2011)0906),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Jednotný trh očami ľudí: 
Prehľad názorov a obáv občanov a podnikov (SEC(2011)1003), najmä na obavu č. 7, 
ktorá sa týka problémov, ktorým občania čelia, keď si otvárajú účet v členskom štáte, 
ktorý nie je krajinou ich trvalého pobytu,

– so zreteľom na články 42 a 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2012),

A. keďže bezproblémové fungovanie vnútorného trhu a rozvoj modernej, sociálne 
inkluzívnej ekonomiky závisí od univerzálneho poskytovania základných bankových 
služieb a sociálne zodpovedného bankového sektora; 

B. keďže prístup k základným bankovým službám je základným predpokladom toho, aby 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 267, 10.10.09, s. 7.
3 Ú. v. EÚ L 190, 21.7. 2011, s. 87.
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mohli spotrebitelia využívať výhody vnútorného trhu, najmä cezhraničnej migrácie, 
peňažných prevodov a nákupu tovaru a služieb s nediskriminačnými nákladmi; keďže 
ročné alternatívne náklady z dôvodu nemožnosti prístupu k platobnému účtu, sa odhadujú 
na 185 EUR až 635 EUR na spotrebiteľa; 

C. keďže v súčasnosti 7 % všetkých spotrebiteľov Únie, t.j. 30 miliónov osôb, nemá prístup k 
základným bankovým službám, pričom sa odhaduje, že 7 miliónom bol prístup zamietnutý 
poskytovateľmi platobných služieb; keďže finančné vylúčenie predstavuje vo väčšine 
členských štátov EÚ-12 ešte väčší problém; 

D. keďže je potrebné riešiť problém rozdielnej kvality produktov a nízkej úrovne 
hospodárskej súťaže v retailovom bankovníctve; keďže začlenenie bankového sektora 
nemôže byť dokončené bez ďalšej konvergencie a harmonizácie zameranej na dosiahnutie 
vysoko kvalitných štandardov;  

E. keďže hotovosť, ktorú poskytujú centrálne banky, je verejným statkom, kým elektronické 
platobné prostriedky dávajú k dispozícii súkromní poskytovatelia a získavajú čoraz vyšší 
význam, čo znižuje verejné výdavky na poskytovanie hotovosti verejnosti a zároveň 
vytvára monopol finančného sektora vo vzťahu k platobným službám poskytované  
retailovým bankovníctvom; keďže za týchto okolností sú používateľom účtované čoraz 
vyššie poplatky za prístup k svojim vkladom a za uskutočňovanie platieb;

F. keďže všeobecný hospodársky vývoj a sociálna súdržnosť prispievajú k veľkému 
rozšíreniu bankových účtov; keďže v členských štátoch možno 33 % variácií v 
percentuálnom zastúpení obyvateľov používajúcich bežný bankový účet vysvetliť 
úrovňou hospodárskeho rozvoja, a tak 67 % závisí od iných faktorov, napr. od regulácie;  

G. keďže poskytovatelia platobných služieb, ktorí konajú v súlade s logikou trhu, majú 
tendenciu sústreďovať sa na komerčne atraktívnych spotrebiteľov a nedávajú zraniteľným 
spotrebiteľom na výber rovnaký repertoár produktov; keďže kódexy pre toto odvetvie, 
ktoré boli zavedené v Nemecku, Spojenom kráľovstve, Taliansku, Írsku, Slovinsku a 
Luxembursku, boli vo veľkej miere výsledkom tlaku verejnosti a žiadostí o predloženie 
legislatívnych iniciatív, keďže nástroje samoregulácie dosiahli pozitívne výsledky, ale 
zároveň sa im nepodarilo účinne zaručiť univerzálny prístup k základnému bankovému 
účtu; 

H. keďže legislatívne postupy na zabezpečenie univerzálneho prístupu k základným 
bankovým službám získali uspokojivé výsledky v Belgicku a Francúzsku, kde počet 
občanov, ktorí ich nevyužívajú, klesol o 75 % a 30 % , v tomto poradí, ako aj vo Fínsku a 
Dánsku, kde bankové služby využíva 100 % domácností; 

I. keďže členské štáty nereagovali primerane na vyššie uvedené odporúčanie Komisie a v 15 
členských štátoch stále banky nie sú zákonne povinné alebo nemajú dobrovoľnú možnosť 
poskytovať základné bankové služby; 

J. keďže v záujme efektívnosti musí byť jednoduché zriadiť základný bankový účet, 
dokonca aj pre osoby s neštandardným dôkazom totožnosti, a aby mohol byť poskytnutý 
špecifikovaný rozsah základných služieb , a musia byť zavedené opatrenia na účinný 
dohľad a urovnávanie konfliktov; 
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K. keďže banky by v rámci svojich stratégií sociálnej zodpovednosti podnikov mali znášať 
zodpovednosť spoločne s verejnými orgánmi a občianskou spoločnosťou za poskytovanie 
bezplatného prístupu k základným bankovým službám; 

L. keďže akákoľvek iniciatíva na zabezpečenie prístupu k základným bankovým službám 
musí zahŕňať ochranu pred súdnym obstavením s cieľom získať dôveru spotrebiteľov a 
predísť nákladom plynúcich z nevyužívaných účtov; 

M. keďže treba predchádzať narušeniam hospodárskej súťaže a je potrebné zohľadniť potreby 
spotrebiteľov v regiónoch s nedostatočným zastúpením bánk, a preto musí byť rozsah 
pôsobnosti iniciatívy čo najširší; keďže okrem úverových inštitúcií by hlavné základné 
bankové služby mohli poskytovať iní poskytovatelia platobných služieb, ktorých činnosť 
upravuje smernica 2007/64/ES; 

N. keďže ku každej iniciatíve na podporu univerzálneho prístupu k základným bankovým 
službám sa musia pripojiť dobre koncipované komunikačné kampane zamerané na 
zvyšovanie povedomia o právach spotrebiteľov a povinnostiach poskytovateľov služieb;

1. žiada Komisiu, aby v nadväznosti na podrobné odporúčania uvedené v prílohe do konca 
roka 2012 predložila na základe článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
legislatívny návrh či návrhy, ktorými sa zaručí prístup k základným bankovým službám 
pre všetkých spotrebiteľov žijúcich v Únii;

2. potvrdzuje, že v odporúčaniach sa rešpektujú základné práva a zásady subsidiarity a 
proporcionality;

3. sa domnieva, že vyžiadaný návrh nemá žiadne finančné dopady;

4. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie spolu s podrobnými odporúčaniami, ktoré 
sú uvedené v prílohe, postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.
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PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA:
PODROBNÉ ODPORÚČANIA K OBSAHU VYŽIADANÉHO NÁVRHU

Európsky parlament sa domnieva, že legislatívny akt, ktorý sa má prijať, by sa mal zamerať 
na reguláciu týchto oblastí:

Odporúčanie 1 k rozsahu pôsobnosti 

1. Tieto právne predpisy by mali ustanoviť povinnosť čo najväčšiemu množstvu 
poskytovateľov platobných služieb, aby podľa vymedzenia v článku 4 ods. 9 smernice 
2007/64/ES poskytovali základné bankové služby. 

2. Avšak s cieľom zabrániť nenáležitej záťaži pre poskytovateľov platobných služieb 
poskytujúcim služby, ktoré nesúvisia so službami požadovanými pre základný bankový 
účet, by mali byť oslobodené od povinnosti poskytovať takýto účet tieto subjekty:

a. poskytovatelia platobných služieb uvedení článku 1 ods. 1 písm. e) a f) smernice 
2007/64/ES; 

b. platobné inštitúcie oprávnené  poskytovať iba jednu či viac platobných služieb 
uvedených v bodoch 4 až 7 prílohy k smernici 2007/64/ES;

3. Členské štáty by mali mať možnosť oslobodiť od povinnosti poskytovať základný 
bankový účet: 

a. poskytovateľov platobných služieb pôsobiacich na základe družstevného 
podnikateľského modelu, na neziskovom základe alebo tým, ktorí na základe 
stanovených kritérií, napr. profesie, vyžadujú členstvo; 

b. poskytovateľov platobných služieb, ktorí v predošlom roku uskutočnili transakcie 
v celkovej hodnote nižšej než 3 milióny EUR. 

4. Každý poskytovateľ platobných služieb, ktorému bola v zmysle písmena (a) bodu 3 
udelená výnimka, by mal prispievať do kompenzačného fondu, pokiaľ poskytovateľ 
nepracuje na neziskovom základe. 

Odporúčanie 2 k požiadavkám na prístupe a identifikáciu

5. Právne predpisy by mali zaručiť, aby každý spotrebiteľ, čiže každá fyzická osoba, ktorá 
koná za iným účelom, než sú obchodné, podnikateľské, živnostenské či profesijné, a má 
legálny pobyt v Únii, má právo zriadiť si a využívať základný bankový účet u 
poskytovateľa platobných služieb pôsobiaceho v niektorom členskom štáte, pokiaľ 
spotrebiteľ už nie je na území daného členského štátu majiteľom iného základného 
bankového účtu spĺňajúceho požiadavky právnych predpisov Únie uvedených v týchto 
odporúčaniach.

6. Právne predpisy by mali zaručovať, aby pre spotrebiteľov dokazovanie skutočnosti, že už 
nevlastnia základný bankový účet, nepredstavovalo nenáležitú záťaž, a mali by 
ustanovovať, že spotrebiteľ má poskytnúť v priebehu prihlasovacieho procesu vyjadrenie 
za týmto účelom. 
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7. Právo na prístup k základnému bankovému účtu by sa malo uplatňovať nezávisle od 
štátnej príslušnosti spotrebiteľa či miesta jeho bydliska v Únii. Pri zriaďovaní základného 
bankového účtu by sa nemali zohľadňovať kritériá ako výška či pravidelnosť príjmu, 
zamestnanosť, úverová história, výška zadlženosti, individuálna situácia týkajúca sa 
úpadku či budúcej aktivity na účte. Prístup k základnému bankovému účtu by za žiadnych 
okolností nemal byť podmienený nákupom iných produktov či služieb, napr. poistenia. 

8. Tieto právne predpisy by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté pravidlá Únie, 
najmä pokiaľ ide o povinnosť poskytovateľa ukončiť vo výnimočných prípadoch zmluvu 
o základnom bankovom účte v zmysle príslušných právnych predpisov Únie či členských 
štátov, ako sú napr. právne predpisy týkajúce sa  prania špinavých peňazí. Účet môže byť 
zrušený aj v prípade podvodu, zneužitia dôvery či falšovania dokumentov. 

9. Členské štáty by mali mať povinnosť zabezpečiť, aby postupy povinnej starostlivosti 
neviedli k diskriminačným praktikám, napríklad vo vzťahu k  marginalizovaným 
skupinám, migrantom, etnickým či náboženským menšinám alebo osobám bez trvalého 
bydliska. Preto by sa mala venovať osobitná pozornosť tomu, akými prostriedkami môžu 
osoby bez trvalého bydliska splniť požiadavky povinnej starostlivosti, a mali by byť 
zohľadnené vnútroštátne osvedčené postupy s cieľom účinne zaručiť prístup k hlavnému 
spektru základných platobných služieb.

10. V záujme uľahčenia by mali byť základné bankové účty klasifikované ako produkty s 
nízkym rizikom v súlade s článkom 3 ods. 3 smernice Komisie 2006/70/ES, ktorou sa 
vykonáva smernica 2005/60. Poskytovatelia by mali mať povinnosť uplatňovať 
požiadavky zjednodušenej povinnej starostlivosti a Komisia by sa mala zamerať na ďalšiu 
harmonizáciu vnútroštátnych výkladov pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí, aby 
sa už nemohli používať na zamedzenie prístupu k základnému bankovému účtu. 

11. Právne predpisy by mali prinútiť poskytovateľov platobných služieb konať transparentne, 
pokiaľ ide o rozhodnutie odmietnuť zriadenie základného bankového účtu alebo ho zrušiť. 
S cieľom umožniť spotrebiteľovi spochybniť rozhodnutie poskytovateľa platobných 
služieb by mal poskytovateľ písomne oboznámiť spotrebiteľa o dôvodoch, ktoré ho viedli 
k odmietnutiu zriadiť alebo rozhodnutiu zrušiť základný bankový účet. Poskytovateľ by 
mal tiež mať povinnosť oboznámiť spotrebiteľa o možnostiach alternatívnych 
mechanizmov riešenia sporov.

12. Právne predpisy by mali poskytovateľovi ustanovovať povinnosť konať pri preverovaní 
práva spotrebiteľa na prístup k základnému bankovému účtu urýchlene, pričom 
poskytovateľ musí spotrebiteľa oboznámiť o dôvodoch akéhokoľvek zdržania 
presahujúceho dva týždne. Poskytovateľ môže požadovať, aby bol spotrebiteľ fyzicky 
prítomný pri zriaďovaní účtu na najbližšej dostupnej pobočke.

Odporúčanie 3 k funkciám a nákladom

13. Právne predpisy by mali umožniť užívateľovi základného bankového účtu uskutočniť 
akékoľvek základné platobné transakcie, ako napr. nechať si prevádzať plat či dávky, 
platiť faktúry alebo dane a nakupovať tovar a služby fyzickými kanálmi a kanálmi 
ovládanými na diaľku prostredníctvom využitia obvyklých vnútroštátnych systémov. 
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14. Poskytovateľ základných služieb by nemal ponúkať, či už výslovne alebo implicitne 
akékoľvek možnosti povoleného prečerpania spojené so základným bankovým účtom. 
Platobný príkaz spotrebiteľa pre poskytovateľa platobných služieb by sa nemal vykonať, 
ak by jeho vykonanie viedlo k negatívnemu zostatku na základnom bankovom účte 
spotrebiteľa. Prístup k úveru by sa nemal považovať za súčasť základného bankového 
účtu alebo právo s ním súvisiace, a to nezávisle od účelu alebo formy úveru. 

15. Prístup k základnému bankovému účtu by mal byť bezplatný. 

16. Akékoľvek poplatky pre prípad nedodržania zmluvy by mali byť cenovo dostupné a aspoň 
v takej výške, akú zaručuje zvyčajná cenová politika poskytovateľa. Právne predpisy by 
mali zabezpečiť, aby spotrebiteľ neznášal žiadne poplatky či pokuty plynúce z okolností 
nezávislých od jeho vôle, ako napr. nedostatočné finančné prostriedky na jeho účte z 
dôvodu oneskorenej platby mzdy či sociálnych dávok.

17. Poskytovatelia by mali byť povinní zahrnúť funkcie, ktoré patria do ich bežnej ponuky. V 
takom prípade by mal základný bankový účet zahŕňať tieto služby:

A. Služby spojené s vedením základného účtu

a) služby umožňujúce vloženie hotovosti a prijímanie transakcií na platobnom účte;

b) služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu; 

c) poskytovanie výpisov z účtu.

Spotrebiteľovi by mal byť poskytnutý nediskriminačný prístup k osobným službám, ako 
napr. služby pri priehradke na pobočkách a používanie bankomatov, a to aj bankomatov 
iných bánk, ak je to technicky možné. Poskytovateľ by nemal účtovať žiadne poplatky 
spojené s výkonom základných služieb spojených s vedením účtu.

B. Štandardné platobné služby

a) prevody prostriedkov prostredníctvom úverových prevodov vrátane 
medzibankových prevodov;

b) prevod finančných prostriedkov prostredníctvom platobných transakcií platobnou 
kartou, ktorá neumožňuje vykonanie platobných transakcií, ktoré by presahovali 
aktuálny zostatok na platobnom účte; 

c) vykonanie trvalého príkazu vrátane medzibankových platieb v členských štátoch,
v ktorých je jeho použitie potrebné na vykonanie základných transakcií; 

d) vykonanie priameho inkasa, a to i v medzibankovom styku, v členských štátoch, v 
ktorých je jeho využitie potrebné na výkon základných transakcií.

Na vykonávanie týchto služieb by mal mať spotrebiteľ možnosť nediskriminačného 
prístupu k rôznym kanálom, ktoré ponúka poskytovateľ, ako ručne spracúvané transakcie, 
transakcie cez bankomat, elektronické bankovníctvo a telefonické bankovníctvo. Členské 
štáty by mali vymedziť dostatočný počet štandardných platobných transakcií, ktoré 
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poskytovateľ musí na požiadanie poskytovať a mesačne vykonávať bez akéhokoľvek 
spoplatnenia, a to nezávisle od kanála, ktorý spotrebiteľ použije. V prípade, že 
spotrebiteľovi hrozí, že prekročí maximálny počet bezplatných transakcií, poskytovateľ by 
mal mať povinnosť o tom spotrebiteľa náležite informovať. Poskytovateľovi by malo byť 
povolené buď účtovať dodatočné poplatky za transakcie na základe nákladov a v súlade s 
jeho zvyčajnou cenovou politikou alebo odmietnuť vykonanie transakcie. Poskytovateľ by 
mal mať možnosť žiadať úhradu nákladov za poskytnutie platobnej karty formou 
jednorazového poplatku.

C. Osobitné služby: 

V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi mala by sa zahrnúť aj minimálna ochrana 
prichádzajúcich platieb pre súdnym obstavením.

D. Dodatočné služby 

Členské štáty môžu žiadať, aby boli do základného účtu zahrnuté ďalšie funkcie. 
Poskytovatelia platobných služieb by mali mať možnosť z vlastnej iniciatívy rozšíriť 
ponuku funkcií, ako napr. nástroj pre úspory alebo medzinárodné peňažné prevody.  
Prístup k základnému bankovému účtu by nemal byť podmienený nákupom takýchto 
dodatočných služieb.

Odporúčanie 4 k informovanosti a štatistikám

18. Právne predpisy akt by sa mali zamerať na zvýšenie informovanosti spotrebiteľov o 
možnosti zriadenia základného bankového účtu. Takže by ho mala sprevádzať ambiciózna 
komunikačná stratégia na úrovni Únie i členských štátov a mal by zahŕňať povinnosť 
poskytovateľov platobných služieb poskytovať jasné informácie spotrebiteľom.

Komunikačné kampane

19. Komunikačné kampane by sa mali vyvíjať v spolupráci s organizáciami spotrebiteľov 
alebo poradnými orgánmi v sociálnej oblasti. Na úrovni Únie by mali konkrétne zvyšovať 
povedomie o dostupnosti základných bankových služieb v celej Únii a o cezhraničných 
právach na prístup. Na úrovni členských štátov by sa komunikácia mala zameriavať na 
poskytnutie potrebných a zrozumiteľných informácií o hlavných funkciách základného 
bankového účtu, podmienkach a praktických krokoch pri riešení osobitných problémov 
vrátane problémov občanov bez bankového účtu a migrujúcich pracovníkov. 
Komunikačné kampane na úrovni členských štátov by mali byť mnohojazyčné, pričom by 
mali zohľadňovať najrelevantnejšie materinské jazyky, ktorými hovoria menšinové 
skupiny obyvateľstva alebo migranti.

Požiadavky týkajúce sa informovanosti

20. Poskytovatelia by mali mať v rozsahu pôsobnosti právnych predpisov povinnosť zvyšovať 
povedomie o dostupnosti základných bankových účtov. Mali by mať povinnosť 
prostredníctvom rôznych dostupných kanálov propagovať základné bankové účty, pričom 
budú poskytovať jasné a zrozumiteľné informácie, najmä na internetovej stránke 
poskytovateľa a v jeho pobočkách, kde by mali byť za pomoci štandardizovaných, 
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trvalých nosičoch umiestnené na mieste viditeľnom pre spotrebiteľov.

21. Poskytovatelia by mali na základe zistenia potrieb spotrebiteľa odporučiť základný 
bankový účet, ak zodpovedá potrebám, ktoré spotrebiteľ uviedol. Spotrebitelia, ktorí 
prejavia záujem o zriadenie základného bankového účtu, by mali dostať informácie na 
trvalom nosiči, na ktorom budú uvedené všetky zahrnuté služby, skutočnosť, že sa 
neviažu k nákupu iných produktov či služieb a nákladov, ak nejaké existujú. Informácie 
by mali byť zrozumiteľné, štandardizované a čo najjednoduchšie a mali by byť 
distribuované v ktoromkoľvek jazyku Únie, o ktorý spotrebiteľ požiada. Zamestnanci by 
sa mali ubezpečiť o tom, že spotrebiteľ pri zriaďovaní takého účtu porozumel svojim 
právam a povinnostiam.

22. Požiadavkami na informácie vyplývajúcimi z právnych predpisov by nemali byť dotknuté 
požiadavky ustanovené v smernici 2007/64/ES týkajúce sa poskytovania informácií 
spotrebiteľom.

Štatistické požiadavky

23. Členské štáty by mali mať povinnosť zabezpečiť, aby poskytovatelia poskytovali 
vnútroštátnym orgánom spoľahlivé informácie aspoň o počte zriadených základných 
bankových účtoch, počte zamietnutých žiadostí o základné bankové účty a dôvody tohto 
zamietnutia, počet zrušenia takýchto účtov. Takéto informácie by sa mali poskytovať v 
súhrnnej podobe.

24. Vnútroštátne orgány by mali mať povinnosť každoročne poskytnúť súhrnné informácie 
Komisii, Európskemu orgánu pre bankovníctvo a Európskemu parlamentu a údaje by mali 
byť zverejnené súhrnným a zrozumiteľným spôsobom. 

Odporúčanie 5 k dohľadu, urovnávaniu sporov a odškodneniu

25. Právne predpisy by mali uložiť členským štátom povinnosť určiť príslušné orgány 
poverené zabezpečením a monitorovaním účinného súladu s požiadavkami uvedenými v 
týchto predpisoch. Tieto určené príslušné orgány by mali byť nezávislé od poskytovateľov 
platobných služieb. 

26. Členské štáty by mali mať povinnosť špecifikovať zásady pre sankcie, ktoré sa majú 
ukladať poskytovateľom za nesúlad s rámcom týkajúcim sa základných bankových účtov, 
čím sa zabezpečí, že sankcie budú mať odstrašujúci účinok, a od príslušným orgánom by 
sa malo vyžadovať ukladanie takýchto sankcií a malo by sa im to umožniť. Finančné 
prostriedky získané z uložených sankcií by mali byť použité na účely právnych 
predpisoch, ktoré sa majú prijať, napr. na finančné vzdelávanie alebo na vyrovnávacie 
platby. 

27. Členské štáty by mali starostlivo monitorovať akékoľvek narušenie hospodárskej súťaže 
medzi poskytovateľmi základných bankových účtov. Ak určitá časť poskytovateľov 
znášala neúmerne vysoké náklady na poskytovanie základných bankových účtov, mala by 
im byť poskytnutá finančná kompenzácia. Kým v členských štátoch s nedostatočnými 
bankovými službami by sa mala zvážiť ďalšia podpora rozvoju primeranej infraštruktúry, 
v členských štátoch s veľkých rozšírením bankových účtov by mali stačiť prerozdeľovacie 
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mechanizmy v rámci sektora. Príslušné orgány by mali uľahčiť vytvorenie 
kompenzačného fondu, ktorý by financovali poskytovatelia platobných služieb v rámci 
pôsobnosti právnych predpisov. Pokiaľ by bol počet základných bankových účtov 
neúmerný k hospodárskemu významu určitého poskytovateľa, poskytovateľ by mal mať 
nárok na odškodnenie v podobe vyrovnávacích platieb. 

28. Členské štáty by mali mať povinnosť zabezpečiť, aby boli ustanovené riadne a účinné 
postupy vybavovania sťažností a zabezpečovania nápravy v rámci mimosúdneho 
urovnávania sporov týkajúcich sa práv a povinností – stanovených podľa zásad uvedených 
v právnych predpisoch – medzi poskytovateľmi platobných služieb a spotrebiteľmi, a to v 
prípade vhodnosti za využitia existujúcich orgánov. Orgány alternatívneho urovnávania 
sporov musia byť nezávislé, ľahko dostupné a ich služby musia byť poskytované 
bezplatne. Ich rozhodnutia by mali byť právne záväzné. V záujme zabezpečenia 
nestrannosti sa musí zabezpečiť rovnaké zastúpenie poskytovateľov, spotrebiteľov a iných 
používateľov. Členské štáty by mali mať povinnosť zabezpečiť, aby sa všetci 
poskytovatelia základných účtov obracali na jedného alebo viacerých podobných orgánov, 
ktoré sa zaoberajú vybavovaním sťažností a zabezpečovaním nápravy.

29. Členské štáty by mali mať povinnosť zaistiť aktívnu spoluprácu týchto orgánov pri riešení 
cezhraničných sporov. Ak sú do sporu zapojení účastníci v rôznych členských štátoch, na 
riešenie sťažností spotrebiteľov by sa mal použiť sieť FIN NET.

Odporúčanie 6 k vykonávaniu a revízii

30. Právne predpisy by mali členské štáty vykonávať do 12 mesiacov od jeho uverejnenia v 
Úradnom vestníku Európskej únie. 

31. Komisia by mala v úzkej spolupráci s členskými štátmi a účastníkmi do troch rokov od 
nadobudnutia účinnosti právnych predpisov a každých päť rokov potom uverejniť správu 
o ich uplatňovaní. V správe vyhodnotí:

a) či členské štáty implementovali právne predpisy v plnej miere; 

b) pokrok zaznamenaný v zabezpečovaní prístupu k základným bankovým službám 
pre všetkých občanov v Únii vrátane priamych i nepriamych účinkov právnych 
predpisov o odstránení finančného vylúčenia a o harmonizácii a integrácii 
retailového bankovníctva v celej Únii; 

c) informovanosť a dôveru verejnosti vo vzťahu k dostupnosti a vlastnostiam 
základných bankových účtov a práva spotrebiteľov v súvislosti s týmito 
bankovými účtami; 

Ak to bude potrebné, k uvedenej správe sa pripojí návrh na zmenu a doplnenie tohto 
nariadenia. Táto správa sa predloží Európskemu parlamentu a Rade.

32. Komisia by mala doplniť právne predpisy o základnom bankovníctve ďalšími iniciatívami 
zameranými na ďalšiu integráciu a harmonizáciu retailových bankových služieb a na 
predchádzanie finančnému vylúčeniu. Takýto balík predpisov by mal 
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a) zlepšiť hospodársku súťaž vo vzťahu k bankovým službám: (i) zabezpečiť, aby 
výška poplatkov spojených s bankovými účtami bola transparentná a 
porovnateľná tak, aby spotrebitelia mohli porovnať sadzby rôznych bánk a hľadať 
výhodnejšie podmienky; (ii) odstrániť všetky technické a administratívne 
prekážky brániace zmene bankových účtov s cieľom umožniť spotrebiteľom, aby 
mohli ľahko preniesť svoj bankový účet z jednej banky do druhej;

b) zlepšiť prijatie rozličných platobných metód zo strany predajcov s cieľom 
umožniť spotrebiteľom, aby využívali výhody, ktoré im ponúka elektronický 
obchod; so zreteľom na uvedené by predajcovia mali univerzálne ponúkať 
možnosť platby základnou bankovou kartou bez účtovania akýchkoľvek 
platobných prirážok; 

c) ďalej harmonizovať vnútroštátne výklady pravidiel boja proti praniu špinavých 
peňazí, aby sa zabezpečilo, že sa tieto pravidlá ďalej nebudú používať ako 
argument na odopretie prístupu k základnému bankovému účtu;

d) umožniť prístup k spravodlivému úveru a bojovať proti nadmernej zadlženosti, čo je 
najvýznamnejšie „nové sociálne riziko“ v celej Únii, pretože plné finančné začlenenie si 
vyžaduje prístup k ďalším základným bankovým službám, ako napríklad k úverom s 
nízkymi úrokovými mierami a poistenie za dôstojných a spravodlivých podmienok alebo 
prístup k finančným a poradenským službám.


