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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s priporočili Komisiji o dostopu do osnovnih bančnih storitev
(2012/0000(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. oktobra 2010 z naslovom Delovni program 
Komisije za leto 2011 (COM(2010)0623), zlasti omembe zakonodaje o dostopu do 
osnovnih bančnih storitev,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. aprila 2011 z naslovom Akt za enotni trg –
dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja (COM(2011)0206),

– ob upoštevanju Direktive 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu1 ter zlasti ustanovitve enotnega 
območja plačil v evrih (SEPA),

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 
26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in 
financiranje terorizma2,

– ob upoštevanju posvetovanj Komisije o finančnem vključevanju in zagotovitvi dostopa do 
osnovnega bančnega računa iz leta 2009 ter o dostopu do osnovnega plačilnega računa iz 
leta 2010,

– ob upoštevanju priporočila Komisije 2011/442/EU z dne 18. julija 2011 o dostopu do 
osnovnega plačilnega računa3 ter priložene ocene učinka (SEC(2011)0906),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z naslovom Enotni trg skozi oči 
ljudi, mnenja in pomisleki državljanov in podjetij (SEC(2011)1003), zlasti sedmega 
vprašanja, ki se nanaša na težave državljanov pri odpiranju bančnega računa v državi 
članici, ki ni država njihovega stalnega prebivališča,

– ob upoštevanju členov 42 in 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenja Odbora za 
notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2012),

A. ker sta nemoteno delovanje notranjega trga in razvoj sodobnega in socialno vključujočega 
gospodarstva odvisna od splošne dostopnosti osnovnih bančnih storitev ter družbeno 
odgovornega bančništva;

B. ker je dostop do bančnih storitev osnovni pogoj za to, da imajo potrošniki korist od 
notranjega trga, zlasti od čezmejnega preseljevanja, denarnih nakazil in nakupa blaga in 

                                               
1 UL L 319, 5.12.2007, str. 1.
2 UL L 267, 10.10.2009, str. 7.
3 UL L 190, 21.7.2011, str. 87.
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storitev po nediskriminatorni ceni; ker letni oportunitetni stroški, do katerih pride zaradi 
onemogočenega dostopa do plačilnega računa, po nekaterih ocenah znašajo od 185 EUR 
do 365 EUR na potrošnika; 

C. ker je sedaj brez dostopa do osnovnih bančnih storitev 7 % vseh potrošnikov Unije, tj. 30 
milijonov ljudi, ponudniki plačilnih storitev pa so zavrnili dostop sedmim milijonom; ker 
je v večini držav članic EU-12 finančna izključenost vse večji problem; 

D. ker je treba obravnavati problem različne kakovosti produktov in nizke konkurence v 
bančnem poslovanju z občani; ker integracije bančnega sektorja ni mogoče zaključiti brez 
nadaljnje konvergence in usklajevanja za dosego visokokakovostnih standardov;  

E. ker je gotovina, ki jo zagotovijo centralne banke, javna dobrina, medtem ko elektronski 
načini plačila, ki jih nudijo zasebni ponudniki, postajajo vedno pomembnejši, zaradi česar 
se zmanjšujejo javni odhodki, potrebni za javno zagotavljanje gotovine, obenem pa se 
ustvarja monopol finančne industrije nad plačilnimi storitvami majhnih vrednosti; ker se v 
teh okoliščinah uporabnikom vedno pogosteje zaračunavata dostop do depozitov in 
opravljanje plačil;

F. ker splošni ekonomski razvoj in socialna kohezija prispevata k visokemu številu bančnih 
računov; ker je med državami članicami 33 % odstopanja v deležu prebivalstva, ki 
uporablja tekoči račun, mogoče razložiti z ravnijo gospodarske razvitosti, 67 % pa je 
odvisnih od drugih dejavnikov, kot je regulacija;  

G. ker se ponudniki plačilnih storitev, ki delujejo po tržni logiki, pogosto osredotočijo na 
komercialno zanimive potrošnike, zaradi česar ranljivi potrošniki ostanejo brez enake 
izbire produktov; ker so kodeksi na področju bančništva, ki so jih uvedli v Nemčiji, 
Združenem kraljestvu, Italiji, na Irskem, v Sloveniji in Luksemburgu, večinoma nastali 
pod pritiskom javnosti in zaradi zahtev po zakonodajnih pobudah; ker so instrumenti 
samoregulacije prinesli pozitivne rezultate, vendar obenem niso uspeli dejansko zagotoviti 
splošnega dostopa do osnovnega bančnega računa; 

H. ker so z zakonodajnim pristopom za zagotovitev splošnega dostopa do osnovnih bančnih 
storitev dosegli zadovoljive rezultate v Belgiji in Franciji, kjer se je število državljanov, ki 
nimajo dostopa do bančnih storitev, s 75 % zmanjšalo na 30 %, pa tudi na Finskem in 
Danskem, kjer ima dostop do bančnih storitev 100 % gospodinjstev; 

I. ker se države članice niso primerno odzvale na zgoraj omenjeno priporočilo Komisije in v 
15 državah članicah še vedno ni pravne ali prostovoljne zahteve za banke glede 
zagotavljanja osnovnih bančnih storitev; 

J. ker mora biti odpiranje osnovnega bančnega računa, če naj bo ta učinkovit, enostavno, 
tudi za tiste, ki nimajo standardnega dokazila o identiteti, ker je treba zagotoviti posebno 
vrsto osnovnih storitev ter uvesti ukrepe za učinkovit nadzor in reševanje sporov;

K. ker bi morale biti banke v okviru svojih strategij družbene odgovornosti skupaj z javnimi 
organi in civilno družbo odgovorne za zagotavljanje dostopa do brezplačnih osnovnih 
bančnih storitev; 
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L. ker mora vsaka pobuda za zagotovitev dostopa do osnovnih bančnih storitev vključevati 
varstvo pred izvršbo na denarno terjatev, da bi vzpostavili zaupanje potrošnikov in 
preprečili nastajanje stroškov zaradi neuporabljenih računov; 

M. ker je treba preprečiti izkrivljanje konkurence in upoštevati potrebe potrošnikov v regijah, 
v katerih ni veliko bank, zaradi česar bi moralo biti področje uporabe pobude čim širše; 
ker bi lahko poleg kreditnih institucij dostop do osrednjih osnovnih bančnih storitev 
zagotavljali drugi ponudniki plačilnih storitev, ki jih ureja Direktiva 2007/64/ES; 

N. ker bi morale vsako pobudo za splošen dostop do osnovnih bančnih storitev spremljati 
dobro zasnovane komunikacijske kampanje, ki izboljšujejo ozaveščenost o pravicah 
potrošnikov in obveznostih ponudnikov;

1. poziva Komisijo, naj do konca leta 2012 na podlagi člena 114 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije predloži zakonodajni predlog ali predloge, s katerimi bi zagotovili dostop 
do osnovnih bančnih storitev za vse potrošnike v Uniji, ob upoštevanju podrobnih 
priporočil iz priloge k tej resoluciji;

2. potrjuje, da ta priporočila spoštujejo temeljne pravice ter načeli subsidiarnosti in 
sorazmernosti;

3. je mnenja, da zahtevani predlog ne bo imel nobenih finančnih posledic;

4. naroči svojemu predsedniku, naj posreduje to resolucijo in priložena podrobna priporočila 
Komisiji in Svetu, ter vladam in parlamentom držav članic.
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PRILOGA K PREDLOGU RESOLUCIJE:
PODROBNA PRIPOROČILA O VSEBINI ZAHTEVANEGA PREDLOGA

Evropski parlament meni, da se mora zakonodajni akt, ki bi naj bil sprejet, osredotočiti na 
ureditev naslednjega:

Priporočilo 1 o področju uporabe 

1. Zakonodaja bi morala obvezati za čim več ponudnikov plačilnih storitev, kot je določeno 
v členu 4(9) Direktive 2007/64/ES, k zagotavljanju osnovnih bančnih storitev. 

2. Vendar je treba za preprečitev nepotrebnih obremenitev ponudnikov plačilnih storitev, ki 
ponujajo storitve, ki niso povezane s tistimi, ki se zahtevajo za osnovni bančni račun, 
izvzeti iz obveznosti zagotovitve takšnega računa:

a. ponudnike plačilnih storitev iz točk (e) in (f) člena 1(1) Direktive 2007/64/ES; 

b. plačilne institucije, ki so pooblaščene samo za zagotovitev ene ali več plačilnih 
storitev, navedenih v točkah od 4 do 7 priloge k Direktivi 2007/64/ES;

3. Državam članicam mora biti omogočeno, da iz obveznosti zagotovitve osnovnega 
bančnega računa izvzamejo: 

a. ponudnike plačilnih storitev, ki poslujejo na podlagi kooperativnega poslovnega 
modela, na nepridobitni podlagi ali na podlagi članstva, ki temelji na opredeljenih 
merilih, kot je na primer poklic. 

b. ponudnike plačilnih storitev, ki so v predhodnem letu opravljali transakcije v 
višini manj kot 3 milijone EUR. 

4. Katerikoli ponudniki plačilnih storitev, za katere ne velja točka 3(a) bi morali prispevati h 
kompenzacijskemu skladu, razen če ponudnik deluje na nepridobitni podlagi. 

Priporočilo 2 o zahtevah glede dostopa in identifikacije

5. Zakonodaja bi morala zagotoviti, da ima vsak potrošnik oziroma vsaka fizična oseba, 
katere delovanje ni povezano s trgovsko, poslovno in obrtno dejavnostjo ali poklicno 
dejavnostjo in ki je zakoniti rezident Unije, pravico, da odpre in uporablja osnovni bančni 
račun pri ponudniku plačilnih storitev, ki posluje v državi članici, če potrošnik še ne 
uporablja osnovnega bančnega računa, ki izpolnjuje zahteve zakonodaje Unije, kot je 
določeno v teh priporočilih na ozemlju te države članice.

6. Zakonodaja bi morala preprečiti nepotrebno obremenjevanje potrošnikov z dokazovanjem, 
da še nimajo na razpolago osnovnega bančnega računa, ter jim omogočiti, da v postopku 
vloge za odprtje računa v ta namen podajo izjavo. 

7. Pravica do osnovnega bančnega računa bi morala veljati ne glede na nacionalno 
pripadnost potrošnika ali njegov kraj prebivališšča v Uniji. Merila, kot so raven dohodka 
ali njegovi redni prilivi, zaposlenost, pretekla najeta posojila, raven zadolženosti, 
individualni položaj v zvezi s plačilno nesposobnostjo ali prihodnje aktivnosti na računu, 
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se pri odprtju osnovnega bančnega računa ne bi smele upoštevati. Dostop do osnovnega 
bančnega računa se v nobenem primeru ne sme pogojevati z nakupom drugih proizvodov 
ali storitev, na primer zavarovanja.

8. Zakonodaja bi se morala uporabljati brez poseganja v predpise Unije, zlasti v obveznosti 
ponudnikov glede prekinitve pogodbe o odprtju osnovnega bančnega računa v izjemnih 
okoliščinah v okviru ustrezne zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje, kot je 
zakonodaja o pranju denarja. Račun se prav tako lahko zapre v primeru goljufije, zlorabe 
zaupanja ali ponarejanja dokumentov. 

9. Države članice bi morale biti obvezane zagotoviti, da potrebni previdnostni ukrepi ne bi 
vodili v diskriminatorne prakse, na primer proti marginaliziranim skupinam, priseljencem, 
etničnim ali verskim manjšinam ali osebam brez stalnega naslova. Zato je treba posebno 
pozornost nameniti načinom, s katerimi lahko osebe brez stalnega naslova izpolnijo 
zahteve, povezane s previdnostnimi ukrepi, ter upoštevati nacionalne najboljše prakse za 
zagotovitev učinkovitega dostopa do osrednjih bistvenih plačilnih storitev.

10. Da bi to olajšali, bi morali biti osnovni bančni računi klasificirani kot proizvodi z nizkim 
tveganjem, v skladu s členom 3(3) Direktive Komisije 2006/70/ES o izvajanju Direktive 
2005/60; ponudniki bi morali biti obvezani uporabiti poenostavljene previdnostne ukrepe 
za potrošnike, Komisija pa bi si morala prizadevati za nadaljnje usklajevanje nacionalnih 
razlag predpisov proti pranju denarja ter tako preprečiti, da se ti predpisi uporabljajo kot 
razlog za odklonitev dostopa do osnovnega bančnega računa. 

11. Zakonodaja bi morala ponudnike plačilnih storitev obvezovati, da delujejo transparentno v 
zvezi z odločitvami o odklonitvi ali zaprtju osnovnega bančnega računa. Da bi potrošniku 
omogočili ugovor zoper odločitev ponudnika plačilnih storitev, mora ponudnik potrošnika 
pisno obvestiti o razlogih za zavrnitev odprtja osnovnega bančnega računa ali o odločitvi 
o njegovem zaprtju. Ponudnik bi prav tako moral obvestiti potrošnika o alternativnih 
možnostih reševanja spora.

12. Zakonodaja bi morala od ponudnika zahtevati, da pri preverjanju potrošnikove 
upravičenosti do osnovnega bančnega računa ukrepa hitro, pri čemer mora ponudnik 
obvestiti potrošnika o razlogih za zamudo, daljšo od dveh tednov. Ponudnik lahko od 
potrošnikov zahteva, da so pri odprtju računa fizično navzoči v najbližji razpoložljivi 
podružnici.

Priporočilo 3 o funkcionalnostih in stroških

13. Zakonodaja bi morala uporabniku osnovnega bančnega računa omogočiti opravljanje vseh 
bistvenih plačilnih transakcij, kot so prejemanje dohodka ali ugodnosti, plačevanje 
računov ali davkov ter nakup blaga in storitev prek fizičnih načinov komunikacije in 
načinov komunikacije na daljavo z uporabo glavnih nacionalnih sistemov. 

14. Ponudnik plačilnih storitev ne bi smel ponujati, eksplicitno ali implicitno, katerih koli 
možnosti prekoračitve v povezavi z osnovnim bančnim računom. Plačilni nalog 
potrošnikovemu ponudniku plačilnih storitev se ne sme izvršiti, če bi to imelo za 
posledico negativno stanje na potrošnikovem osnovnem bančnem računu.

 Dostop do posojila se ne sme obravnavati kot del osnovnega bančnega računa ali pravica, 
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povezana z njim, ne glede na namen ali obliko posojila. 
15. Dostop do osnovnega bančnega računa mora biti brezplačen. 

16. Kakršnikoli stroški v primeru zamude pri odplačevanju bi morali biti cenovno dostopni in 
vsaj tako ugodni kot običajna cenovna politika ponudnika. Zakonodaja bi morala 
zagotoviti, da potrošnik ne plača nobenih provizij ali kazni, ki bi bile povezane z 
okoliščinami, ki niso odvisne od njegove volje, na primer nezadostna sredstva na računu 
zaradi poznega nakazila plače ali socialnih prejemkov.

17. Ponudniki bi morali biti obvezani vključiti le funkcionalnosti, ki so del njihove redne 
ponudbe. V tem primeru bi moral osnovni bančni račun vključevati naslednje storitve:

A. Osnovne storitve upravljanja računa

(a) storitve, ki omogočajo polog gotovine in prejem transakcij na plačilni račun;

(b) storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa; 

(c) zagotavljanje bančnih izpiskov.

Potrošniku se zagotovi nediskriminatoren dostop do osebnih storitev, kot so storitve prek 
bančnega okenca v podružnicah in uporaba bankomatov, vključno z bankomati drugih 
bank, kjer je to tehnično mogoče. Ponudnik ne bi smel zaračunavati provizij, povezanih z 
opravljanjem osnovnih storitev upravljanja računa.

B. Standardne plačilne storitve

(a) prenosi sredstev prek izvrševanja kreditnih prenosov, vključno z medbančnimi 
izvršitvami;

(b) prenos sredstev prek izvrševanja plačilnih transakcij z uporabo plačilne kartice, ki 
ne omogoča izvrševanja plačilnih transakcij, ki bi presegale tekoče stanje na 
plačilnem računu; 

(c) izvrševanje trajnih nalogov, vključno z medbančnimi izvršitvami v državah 
članicah, kjer je njihova uporaba potrebna za izvrševanje bistvenih transakcij; 

(d) izvrševanje neposrednih bremenitev, vključno z medbančnimi izvršitvami v 
državah članicah, kjer je njihova uporaba potrebna za izvrševanje bistvenih 
transakcij.

Za izvrševanje teh storitev mora imeti potrošnik pravico do nediskriminatornega dostopa 
do različnih kanalov, ki jih ponuja ponudnik, kot so ročne transakcije, transakcije prek 
bankomata, spletno bančništvo in telefonsko bančništvo. Države članice bi morale določiti 
zadostno število standardnih plačilnih transakcij, ki jih mora ponudnik na zahtevo 
brezplačno vzpostaviti in izvršiti vsak mesec, ne glede na način komunikacije potrošnika. 
Če bo potrošnik kmalu prekoračil maksimalno število brezplačnih transakcij, mora 
ponudnik o tem potrošnika ustrezno obvestiti. Ponudniku mora biti dovoljeno, da zaračuna 
dodatne transakcije v skladu z nastalimi stroški in njegovo običajno cenovno politiko ali da 
zavrne izvrševanje transakcij. Ponudniku mora biti dovoljeno, da zahteva plačilo enkratne 
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provizije, ki temelji na stroških, za zagotovitev plačilne kartice.

C. Posebne storitve: 

Za prilive na plačilni račun je treba v skladu z nacionalno zakonodajo vključiti minimalno 
varstvo pred izvršbo na denarno terjatev.

D. Dodatne storitve 

Države članice lahko zahtevajo vključitev nadaljnjih funkcionalnosti v osnovni bančni 
račun. Ponudnikom plačilnih storitev mora biti dovoljeno, da lahko na lastno pobudo 
razširijo ponudbo funkcionalnosti, na primer z možnostjo varčevanja ali mednarodnimi 
nakazili. Dostop do osnovnega bančnega računa se ne sme pogojevati z nakupom takšnih 
dodatnih storitev.

Priporočilo 4 o obveščanju in statistiki

18. Namen zakonodaje bi moral biti osveščanje potrošnikov o možnosti odprtja osnovnega 
bančnega računa. Zakonodajo bi zato morala spremljati ambiciozna komunikacijska 
strategija na ravni Unije in na ravni držav članic, sama zakonodaja pa bi morala 
ponudnike plačilnih storitev obvezati, da potrošnikom zagotovijo jasne informacije.

Komunikacijska kampanja

19. Komunikacijske kampanje bi se morale pripraviti v sodelovanju s potrošniškimi 
organizacijami ali socialnimi svetovalnimi organi. Na ravni Unije bi bilo treba zlasti 
dvigniti osveščenost o dostopnosti osnovnih bančnih storitev v celotni Uniji in o 
čezmejnih pravicah do dostopa. Na ravni države članice bi moral biti namen komunikacije 
zagotavljanje potrebnih in razumljivih informacij o lastnostih osnovnega bančnega računa, 
pogojih in praktičnih korakih ter reševanje posebnih vprašanj, vključno glede državljanov, 
ki nimajo dostopa do bančnih storitev, in delavcev migrantov. Komunikacijske kampanje 
na ravni države članice bi morale biti večjezične ter upoštevati najpomembnejše materne 
jezike, ki jih govorijo manjšine ali priseljenci.

Zahteve v zvezi z informacijami

20. Ponudniki bi morali v okviru področja uporabe zakonodaje dvigniti osveščenost o 
razpoložljivosti osnovnega bančnega računa. Osnovni bančni račun bi morali ponudniki 
oglaševati in pri tem zagotavljati jasne in obsežne informacije o različnih razpoložljivih 
načinih komunikacije, na primer o spletni strani ponudnika in o podružnicah, v katerih 
morajo biti standardizirani, trajni mediji vidni potrošnikom.

21. Ponudniki bi morali po tem, ko določijo potrebe potrošnika, priporočiti osnovni bančni 
račun, če ta ustreza potrebam, ki jih je izrazil potrošnik. Potrošniki, ki želijo odpreti 
osnovni bančni račun, bi morali prejeti informacije na trajnem mediju, na katerem so 
navedene vključene storitve, dejstvo, da niso vezani na nakup drugih proizvodov ali 
storitev, in morebitni stroški. Informacije morajo biti razumljive, standardizirane in čim 
bolj enostavne ter posredovane v katerem koli jeziku Unije, ki ga zahteva potrošnik. 
Osebje bi se moralo prepričati, da potrošnik razume, katere pravice in obveznosti 
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prevzema z odprtjem takšnega računa.

22. Zahteve v zvezi z informacijami, ki izhajajo iz zakonodaje, ne posegajo v zahteve, ki jih 
določa Direktiva 2007/64/ES o zagotavljanju informacij potrošnikom.

Statistične zahteve

23. Države članice bi morale zagotoviti, da ponudniki nacionalnim organom posredujejo 
zanesljive informacije vsaj o številu odprtih osnovnih bančnih računov, številu zavrnjenih 
vlog za odprtje osnovnega bančnega računa in o razlogih za njihovo zavrnitev ter o številu 
prekinitev obstoja takšnih računov. Takšne informacije bi morale biti zagotovljene v 
zbirni obliki.

24. Nacionalni organi bi morali vsako leto zbrane informacije posredovati Komisiji, 
Evropskemu bančnemu organu in Evropskemu parlamentu, podatki pa bi se morali 
objaviti v zbirni in razumljivi obliki. 

Priporočilo 5 o nadzoru, reševanju sporov in nadomestilih

25. Zakonodaja bi morala države članice obvezati, da imenujejo pristojne organe za 
zagotavljanje in spremljanje dejanske skladnosti z njenimi zahtevami. Imenovani pristojni 
organi bi morali biti neodvisni od ponudnikov plačilnih storitev. 

26. Države članice bi morale biti obvezane, da določijo načela sankcioniranja ponudnikov, ki 
ne spoštujejo okvira osnovnega bančnega računa, s čimer se zagotovi odvračilen učinek 
sankcij, pristojnim organom pa bi moralo biti naloženo in omogočeno, da izrečejo takšne 
sankcije. Sredstva, zbrana na podlagi sankcij, bi se morala uporabiti za namene 
zakonodaje, ki se sprejema, na primer za finančno izobraževanje ali plačila nadomestil. 

27. Države članice bi morale skrbno spremljati vsako izkrivljanje konkurence med ponudniki 
osnovnih bančnih računov. Kadar število ponudnikov nosi nesorazmeren delež stroškov 
zagotavljanja osnovnih bančnih računov, je treba zagotoviti finančno nadomestilo. 
Medtem bi bilo treba državam članicam z nerazvito bančno infrastrukturo zagotoviti 
dodatno podporo za razvoj ustrezne infrastrukture, bi moral v državah članicah z visokim 
številom bančnih računov zadostovati mehanizem za prerazdelitev znotraj sektorja. 
Pristojni organi bi morali olajšati vzpostavitev sklada nadomestil, ki bi ga financirali 
ponudniki plačilnih storitev v okviru področja uporabe zakonodaje. Če število osnovnih 
bančnih računov ne bi bilo sorazmerno z ekonomsko pomembnostjo posameznega 
ponudnika, bi moral biti ponudnik upravičen do izplačila nadomestil. 

28. Države članice bi morale biti obvezane, da zagotovijo vzpostavitev ustreznih in 
učinkovitih pritožb ter postopkov odškodnin za izvensodno poravnavo v primeru sporov 
glede pravic in obveznosti, ki nastanejo v skladu z načeli te zakonodaje med ponudniki 
plačilnih storitev in potrošniki, pri čemer se po potrebi vključi obstoječe organe. 
Alternativni organi za reševanje sporov morajo biti neodvisni, lahko dostopni, njihove 
storitve pa brezplačne. Njihove odločitve morajo biti pravno zavezujoče. Da se zagotovi 
nepristranskost, je treba zagotoviti enako zastopanost ponudnikov, potrošnikov in drugih 
uporabnikov. Države članice bi morale zagotoviti, da vsi ponudniki osnovnih bančnih 
računov upoštevajo enega ali več takšnih organov, ki izvajajo takšne pritožbe in postopke 
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odškodnin.

29. Države članice bi morale zagotoviti, da alternativni organi za reševanje sporov dejavno 
sodelujejo pri reševanju čezmejnih sporov. Če spori vključujejo stranke v različnih 
državah članicah, bi bilo treba za reševanje pritožb uporabiti FIN NET.

Priporočilo 6 o izvajanju in pregledu

30. Zakonodajo bi morale izvajati države članice v roku 12 mesecev po objavi v Uradnem 
listu Evropske unije. 

31. Komisija bi morala v tesnem sodelovanju z državami članicami in interesnimi skupinami 
v roku treh let od začetka veljavnosti zakonodaje in nato vsakih pet let objaviti poročilo o 
izvajanju zakonodaje. V poročilu se navede:

(a) ali države članice v celoti izvajajo zakonodajo; 

(b) ocena o napredku pri zagotavljanju dostopa do osnovnih bančnih storitev za vse 
državljane v Uniji, vključno z neposrednimi in posrednimi učinki zakonodaje na 
odpravo finančne izključenosti ter na uskladitev in integracijo bančnega 
poslovanja z občani v vsej Uniji; 

(c) ocena osveščenosti in zaupanja v javnosti o razpoložljivosti ter lastnostih 
osnovnih bančnih računov ter o pravicah potrošnikov v zvezi s temi računi. 

Če je primerno, se navedenemu poročilu priloži predlog za spremembo te zakonodaje. 
Poročilo se pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu.

32. Komisija bi morala dopolniti zakonodajo o osnovnih bančnih storitvah z nadaljnjimi 
pobudami, s katerimi bi si prizadevala za nadaljnjo integracijo in usklajevanje storitev 
bančnega poslovanja z občani in preprečevanje finančne izključenosti. Takšen sveženj bi 
moral: 

(a) izboljšati konkurenco na področju bančnih storitev: (i) zagotoviti transparentnost 
provizij za bančne račune in njihovo primerljivost, tako da lahko potrošniki 
primerjajo tarife različnih bank in se odločajo za boljše pogoje; (ii) odpraviti vse 
tehnične in upravne ovire za spremembo bančnih računov ter tako omogočiti 
potrošnikom enostaven prenos bančnega računa z ene banke na drugo;

(b) pri prodajalcih izboljšati sprejemanje različnih vrst plačilnih metod, da potrošniki 
lahko izkoristijo ugodnosti, ki jih ponuja elektronsko poslovanje; zato bi morali 
prodajalci ponujati možnost plačevanja z osnovno bančno kartico brez doplačil; 

(c) nadalje uskladiti nacionalne razlage predpisov proti pranju denarja ter preprečiti, 
da se ti predpisi uporabljajo kot razlog za odklonitev dostopa do osnovnega 
bančnega računa;

(d) omogočiti dostop do poštenega posojila ter preprečiti prezadolženost, ki 
predstavlja največjo novo socialno nevarnost v Uniji, saj polna finančna 
vključenost zahteva dostop do drugih bistvenih bančnih storitev, kot je posojilo z 
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nizko obrestno mero ter zavarovalno kritje po zmernih in poštenih pogojih ali 
dostop do finančnih storitev in storitev svetovanja.


