
PR\941438PL.doc PE514.602v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Gospodarcza i Monetarna

2013/0139(COD)

26.6.2013

***I
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, 
przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku 
płatniczego
(COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Jürgen Klute



PE514.602v02-00 2/71 PR\941438PL.doc

PL

PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku 
płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego
(COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0266),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję 
(C7-0125/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jak również Komisji Prawnej (A7-
0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Sprawne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego i rozwój nowoczesnej 
gospodarki sprzyjającej włączeniu 
społecznemu zależy w coraz większym 
stopniu od powszechnego świadczenia 
usług płatniczych. Zważywszy że dostawcy 
usług płatniczych, działając zgodnie z 
logiką rynku, koncentrują się na 
konsumentach atrakcyjnych z 
perspektywy komercyjnej, w efekcie 
pozostawiając konsumentów wrażliwych 
bez takiego samego wyboru produktów, 
nowe przepisy w tym zakresie muszą 
stanowić część strategii inteligentnej 
gospodarki dla Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Wciąż można jednak podjąć dodatkowe 
działania, aby ulepszyć i rozwinąć 
jednolity rynek bankowości detalicznej. W 
szczególności brak przejrzystości i 
porównywalności opłat, jak również 
trudności z przenoszeniem rachunków 
płatniczych w dalszym ciągu 
uniemożliwiają powstanie w pełni 
zintegrowanego rynku.

(3) Wciąż należy jednak podjąć dodatkowe 
działania, aby ulepszyć i rozwinąć 
jednolity rynek bankowości detalicznej, na 
co wskazał Parlament Europejski w 
rezolucji z dnia 4 czerwca 2012 r. 
zawierającej zalecenia dla Komisji w 
sprawie dostępu do podstawowych usług 
bankowych. Działaniom takim powinny 
towarzyszyć działania sprawiające, że 
sektor finansowy w Unii będzie służyć 
przedsiębiorstwom i konsumentom. 
Obecnie brak przejrzystości i 
porównywalności opłat, jak również 
trudności z przenoszeniem rachunków 
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płatniczych w dalszym ciągu 
uniemożliwiają powstanie w pełni 
zintegrowanego rynku. Należy zająć się 
problemem rozbieżnej jakości produktów i 
niewielkiej konkurencji w sektorze 
bankowości detalicznej i doprowadzić do 
osiągnięcia wysokiej jakości standardów. 

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Kluczowe jest, aby opłaty były 
zrozumiałe dla konsumentów, tak aby 
mogli oni porównać oferty różnych 
dostawców usług płatniczych i świadomie 
wybrać ten rachunek, który najbardziej 
odpowiada ich potrzebom. Porównanie 
opłat jest niemożliwe w przypadku, gdy 
dostawcy usług płatniczych stosują różną 
terminologię w odniesieniu do tych samych 
usług płatniczych i udzielają informacji w 
różnych formatach. Ujednolicona 
terminologia w połączeniu z 
ukierunkowanymi informacjami na temat 
opłat za świadczenie najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych 
przedstawionymi w jednolitym formacie 
mogą pomóc konsumentom w zrozumieniu 
i porównaniu opłat.

(11) Kluczowe jest, aby opłaty były 
zrozumiałe dla konsumentów, tak aby 
mogli oni porównać oferty różnych 
dostawców usług płatniczych i świadomie 
wybrać ten rachunek, który najbardziej 
odpowiada ich potrzebom. Pełna 
przejrzystość ex ante opłat i prowizji jest 
niezbędna również po to, aby dać 
konsumentom możliwość 
odpowiedzialnego i zrównoważonego 
zarządzania własnymi sprawami 
finansowymi. Porównanie opłat jest 
niemożliwe w przypadku, gdy dostawcy 
usług płatniczych stosują różną 
terminologię w odniesieniu do tych samych 
usług płatniczych i udzielają informacji w 
różnych formatach. Ujednolicona 
terminologia dla najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych oraz 
innych opłat związanych z prowadzeniem 
rachunków płatniczych w jednolitym 
formacie, w połączeniu z pełnymi 
informacjami na temat opłat, mogą pomóc 
konsumentom w zrozumieniu i porównaniu 
opłat.

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Konsumentom najbardziej pomocne 
byłyby informacje, które są zwięzłe i 
umożliwiają porównanie różnych 
dostawców usług płatniczych. Narzędzia 
udostępniane konsumentom w celu 
porównania ofert rachunków płatniczych 
nie przyniosą pozytywnego skutku, jeżeli 
nakład czasu przeznaczony na 
przeanalizowanie długich wykazów opłat 
dla różnych ofert będzie przewyższał 
korzyści związane z wyborem oferty, która 
jest najkorzystniejsza ekonomicznie. W 
związku z powyższym terminologię 
dotyczącą opłat należy ujednolicić jedynie 
w odniesieniu do najbardziej 
reprezentatywnych terminów i definicji w 
obrębie państw członkowskich w celu 
uniknięcia ryzyka nadmiaru informacji.

(12) Konsumentom najbardziej pomocne 
byłyby informacje, które są jak najbardziej 
zwięzłe, ujednolicone i umożliwiają 
porównanie różnych dostawców usług 
płatniczych. Narzędzia udostępniane 
konsumentom w celu porównania ofert 
rachunków płatniczych powinny być liczne 
i należy przeprowadzać badania 
konsumenckie. Na tym etapie terminologię 
dotyczącą opłat należy ujednolicić jedynie 
w odniesieniu do najbardziej 
reprezentatywnych terminów i definicji w 
obrębie państw członkowskich w celu 
ułatwienia szybkiego wdrożenia.

Or. en

Poprawla 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Terminologię dotyczącą opłat 
powinny ustalać właściwe organy krajowe, 
co pozwoli na uwzględnienie specyfiki 
rynków lokalnych. Aby usługi można było 
uznać za reprezentatywne, powinny one 
podlegać opłacie u co najmniej jednego 
dostawcy usług płatniczych w państwach 
członkowskich. Ponadto w miarę 
możliwości terminologię dotyczącą opłat 
należy ujednolić na szczeblu UE, 
umożliwiając tym samym dokonywanie 

(13) Terminologię dotyczącą opłat 
powinny ustalać właściwe organy krajowe, 
co pozwoli na uwzględnienie specyfiki 
rynków lokalnych. Aby usługi można było 
uznać za reprezentatywne, powinny one 
podlegać opłacie u co najmniej jednego 
dostawcy usług płatniczych w państwach 
członkowskich. Ponadto w miarę 
możliwości terminologię dotyczącą opłat 
należy ujednolić na szczeblu UE, 
umożliwiając tym samym dokonywanie 
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porównań w całej Unii. Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego (EUNB) powinien 
opracować wytyczne, aby pomóc 
państwom członkowskim w ustalaniu 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych podlegających opłacie na 
szczeblu krajowym.

porównań w całej Unii. Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego (EUNB) powinien 
opracować wytyczne, aby pomóc 
państwom członkowskim w ustalaniu 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych podlegających opłacie na 
szczeblu krajowym. W celu osiągnięcia 
skutecznego stosowania ujednoliconej 
terminologii definicje takie powinny być 
wystarczająco szerokie.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby ułatwić konsumentom 
porównywanie opłat za prowadzenie 
rachunku płatniczego na całym obszarze 
jednolitego rynku, dostawcy usług 
płatniczych powinni przedstawić 
konsumentom wykaz opłat pobieranych za 
usługi wymienione w ujednoliconej 
terminologii. Przyczyniłoby się to również 
do ustanowienia równych warunków 
działania dla instytucji kredytowych 
konkurujących na rynku rachunków 
płatniczych. Dokument zawierający 
informacje na temat opłat powinien 
obejmować wyłącznie informacje na temat 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych w każdym państwie 
członkowskim z zastosowaniem, w 
stosownych przypadkach, terminów i 
definicji ustanowionych na szczeblu UE. 
Aby pomóc konsumentom zrozumieć 
opłaty należne za prowadzenie rachunku 
płatniczego, należy im udostępnić 
słowniczek pojęć zawierający wyjaśnienie 
przynajmniej tych opłat i usług, które 
znajdują się w wykazie. Słowniczek pojęć 
powinien służyć jako użyteczne narzędzie 

(15) Aby ułatwić konsumentom 
porównywanie opłat za prowadzenie 
rachunku płatniczego na całym obszarze 
jednolitego rynku, dostawcy usług 
płatniczych powinni przedstawić 
konsumentom pełny wykaz opłat 
pobieranych za wszystkie usługi związane 
z prowadzeniem rachunku płatniczego, o 
ile to możliwe przy użyciu ujednoliconych
terminów i definicji. W stosownych 
przypadkach dokument zawierający 
informacje na temat opłat powinien 
zawierać wyłącznie terminy i definicje 
ustalone na szczeblu unijnym.
Przyczyniłoby się to również do 
ustanowienia równych warunków działania 
dla instytucji kredytowych konkurujących 
na rynku rachunków płatniczych. W celu 
umożliwienia dokonywania świadomego 
wyboru dokument zawierający informacje 
na temat opłat powinien również 
informować konsumentów o tym, czy do 
danego rachunku ma zastosowanie system 
gwarantowania depozytów, jak również 
powinien zawierać co najmniej dwie 
niezależne oceny zdolności kredytowej 
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pozwalające lepiej zrozumieć znaczenie 
opłat i przyczyniające się do wzmocnienia 
pozycji konsumentów w zakresie 
dokonywania wyboru z szerszej oferty 
rachunków płatniczych. Dostawcy usług 
płatniczych powinni być również 
zobowiązani do informowania 
konsumentów, co najmniej raz w roku, o 
wszystkich opłatach, którymi obciążony 
został ich rachunek. Informacje ex post 
należy zawrzeć w specjalnym zestawieniu. 
Zestawienie to powinno zapewniać 
dokładny przegląd poniesionych opłat, tak 
aby umożliwić konsumentowi 
zrozumienie, do czego odnoszą się wydatki 
poniesione na opłaty, oraz ocenę, czy 
należy zmienić własne zachowania 
konsumpcyjne, czy też zmienić dostawcę 
usług. Korzyść tę dodatkowo zwiększyłyby 
informacje ex post na temat opłat 
dotyczące tych samych usług, których 
dotyczą informacje ex ante.

dostawcy usług płatniczych, jeśli są one 
dostępne. Aby pomóc konsumentom 
zrozumieć opłaty należne za prowadzenie 
rachunku płatniczego, należy im 
udostępnić słowniczek pojęć zawierający 
jasne, niespecjalistyczne i jednoznaczne 
wyjaśnienie przynajmniej tych opłat i 
usług, które znajdują się w wykazie. 
Słowniczek pojęć powinien służyć jako 
użyteczne narzędzie pozwalające lepiej 
zrozumieć znaczenie opłat i przyczyniające 
się do wzmocnienia pozycji konsumentów 
w zakresie dokonywania wyboru z szerszej 
oferty rachunków płatniczych. Dostawcy 
usług płatniczych powinni być również 
zobowiązani do bezpłatnego informowania 
konsumentów, co miesiąc i raz w roku, o 
wszystkich opłatach, którymi obciążony 
został ich rachunek. Informacje ex post 
należy zawrzeć w specjalnym zestawieniu. 
Takie zestawienie dotyczące rachunku 
osobistego powinno zapewniać dokładny 
przegląd uzyskanych odsetek, 
poniesionych opłat oraz zawiadomienia o 
zmianach opłat lub oprocentowania. 
Konsumentowi należy udzielać informacji
koniecznych do zrozumienia, do czego 
odnoszą się wydatki poniesione na opłaty, 
oraz ocenienia, czy należy zmienić własne 
zachowania konsumpcyjne, czy też 
zmienić dostawcę usług.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Aby zapewnić jednolite stosowanie 
określonej na szczeblu UE terminologii w 
całej Unii, państwa członkowskie powinny 
nałożyć na dostawców usług płatniczych 
obowiązek stosowania terminologii 

(17) Aby zapewnić jednolite stosowanie 
określonej na szczeblu UE terminologii w 
całej Unii, państwa członkowskie powinny 
nałożyć na dostawców usług płatniczych 
obowiązek stosowania terminologii 
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określonej na szczeblu UE oraz pozostałej 
ujednoliconej terminologii krajowej 
określonej w tymczasowym wykazie przy 
komunikowaniu się z konsumentami, w 
tym w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat i w zestawieniu 
opłat. Z wyjątkiem dokumentu 
zawierającego informacje na temat opłat i 
zestawienia opłat dostawcy usług
płatniczych mogą wykorzystywać własne 
oznaczenia handlowe w celu oznaczenia
usług.

określonej na szczeblu UE oraz pozostałej 
ujednoliconej terminologii krajowej 
określonej w tymczasowym wykazie przy 
komunikowaniu się z konsumentami, w 
tym w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat i w zestawieniu 
dotyczącym rachunku osobistego. 
Dostawcy usług płatniczych mogą 
stosować oznaczenia handlowe w 
dokumencie zawierającym informacje na 
temat opłat lub w zestawieniu dotyczącym 
rachunku osobistego, pod warunkiem że 
będą one używane wraz z ujednoliconą 
terminologią jako drugorzędne oznaczenie 
oferowanych usług lub rachunku.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Porównywarki internetowe stanowią
dla konsumentów skuteczny środek 
umożliwiający ocenę zalet różnych ofert 
rachunków płatniczych w jednym miejscu.
Tego rodzaju strony internetowe mogą 
zapewniać właściwą równowagę między 
zapotrzebowaniem na jasne i zwięzłe, a 
zarazem kompletne i wyczerpujące 
informacje, ponieważ umożliwiają 
użytkownikom dostęp do bardziej 
szczegółowych informacji na temat 
interesujących ich zagadnień. Strony te 
mogą również zmniejszyć koszty 
wyszukiwania, gdyż konsumenci nie będą 
musieli oddzielnie gromadzić informacji 
od poszczególnych dostawców usług 
płatniczych.

(18) Niezależne porównywarki internetowe 
mogą stanowić dla konsumentów 
skuteczny środek umożliwiający ocenę 
zalet różnych ofert rachunków płatniczych 
w jednym miejscu, pod warunkiem że 
konsumenci będą uznawać przedstawiane 
informacje za wiarygodne, bezstronne i 
przejrzyste. Tego rodzaju strony 
internetowe mogą zapewniać właściwą 
równowagę między zapotrzebowaniem na 
jasne i zwięzłe, a zarazem kompletne i 
wyczerpujące informacje, ponieważ 
umożliwiają użytkownikom dostęp do 
ogólnych i spersonalizowanych oraz 
bardziej szczegółowych informacji na 
temat interesujących ich zagadnień. Strony 
te mogą również zmniejszyć koszty 
wyszukiwania, gdyż konsumenci nie będą 
musieli oddzielnie gromadzić informacji 
od poszczególnych dostawców usług 
płatniczych. Bardzo ważne jest, aby 
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konsumenci byli informowani o 
dostępności wiarygodnych porównywarek. 
Właściwe organy powinny zatem 
prowadzić kampanie mające na celu 
informowanie opinii publicznej.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby uzyskać obiektywne informacje 
na temat opłat bankowych, konsumenci 
powinni mieć dostęp do porównywarek 
internetowych, które są prowadzone 
niezależnie od dostawców usług 
płatniczych. W związku z tym państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
konsumentom dostęp do co najmniej 
jednej takiej strony internetowej na swoim
terytorium. Takie porównywarki 
internetowe mogą prowadzić właściwe 
organy, inne organy publiczne lub 
akredytowane podmioty prywatne. 
Państwa członkowskie powinny ustanowić 
system dobrowolnej akredytacji 
umożliwiający prywatnym podmiotom 
prowadzącym porównywarki internetowe 
ubieganie się o akredytację zgodnie z 
określonymi kryteriami jakości. Jeżeli 
żadna porównywarka internetowa 
prowadzona przez podmiot prywatny nie 
uzyska akredytacji, należy stworzyć 
porównywarkę prowadzoną przez 
właściwe organy lub inne organy 
publiczne. Również takie strony
internetowe powinny spełniać kryteria 
jakości.

(19) Aby uzyskać obiektywne informacje 
na temat opłat bankowych i 
oprocentowania, konsumenci powinni 
mieć dostęp do porównywarek 
internetowych, które są ogólnodostępne i 
niezależne od dostawców usług 
płatniczych. W związku z tym państwa 
członkowskie powinny zapewnić dostęp do 
co najmniej jednej niezależnej i 
ogólnodostępnej strony internetowej 
prowadzonej na ich terytorium przez 
właściwe organy lub w ich imieniu lub 
przez inne właściwe organy publiczne. 
Taka strona internetowa powinna 
zawierać informacje uzupełniające na 
temat ujednoliconej terminologii UE, 
praw konsumenta w zakresie dostępu do 
rachunków płatniczych oraz procedur 
przeniesienia rachunku dostępnych na 
szczeblu krajowym i unijnym. W celu 
zwiększenia zaufania konsumentów do 
dostępnych porównywarek państwa 
członkowskie powinny ustanowić system 
dobrowolnej akredytacji umożliwiający 
prywatnym podmiotom prowadzącym 
porównywarki internetowe ubieganie się o 
akredytację zgodnie z określonymi 
kryteriami jakości oraz przepisami 
dotyczącymi bezstronności. W celu 
zwiększenia dostępności porównywalnych 
informacji na temat opłat i 
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oprocentowania dla mobilnych 
konsumentów Komisja we współpracy z 
EUNB powinna stworzyć unijny portal 
porównywarek dostępnych w państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Konsumenci rozważają możliwość 
przeniesienia rachunku jedynie wówczas, 
gdy proces ten nie wiąże się z 
nadmiernymi obciążeniami 
administracyjnymi i finansowymi. 
Procedura przeniesienia rachunku 
płatniczego do innego dostawcy usług 
płatniczych powinna być jasna i szybka.
Ewentualne opłaty pobierane przez 
dostawców usług płatniczych w 
odniesieniu do usługi przeniesienia 
powinny być zgodne z faktycznymi 
kosztami ponoszonymi przez dostawców 
usług płatniczych. Aby wywrzeć 
pozytywny wpływ na konkurencję, 
przenoszenie rachunku płatniczego należy 
uprościć również na poziomie 
transgranicznym. Z uwagi na fakt, że 
przeniesienie transgraniczne może być 
bardziej skomplikowane niż przeniesienie 
na poziomie krajowym oraz może 
wymagać od dostawców usług płatniczych 
dostosowania i udoskonalenia procedur 
wewnętrznych, należy przewidzieć dłuższe 
terminy w odniesieniu do przeniesienia
transgranicznego. W ramach przeglądu 
proponowanej dyrektywy należy ocenić 
konieczność utrzymania różnych 
terminów.

(21) Konsumenci rozważają możliwość 
przeniesienia rachunku jedynie wówczas, 
gdy potencjalne korzyści nie przewyższają 
dostrzeganych zagrożeń oraz gdy proces 
ten nie wiąże się z nadmiernymi 
obciążeniami administracyjnymi i 
finansowymi. Procedura przeniesienia 
rachunku płatniczego do innego dostawcy 
usług płatniczych powinna być jasna, 
szybka i bezpieczna. Można to osiągnąć 
jedynie w sytuacji, gdy państwa 
członkowskie świadczą usługę 
automatycznego przekierowywania 
płatności z automatycznym 
powiadamianiem płatników i odbiorców.
Takie systemy powinny być dostępne w 
państwach członkowskich do 2016 r. 
Wszelkie opłaty związane z usługą 
przeniesienia powinny być pobierane 
wyłącznie przez przekazującego dostawcę 
usług płatniczych w sytuacji, gdy 
konsument posiadał rachunek płatniczy 
przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Aby 
wywrzeć pozytywny wpływ na 
konkurencję, przenoszenie rachunku 
płatniczego należy uprościć również na 
poziomie transgranicznym. Z uwagi na 
fakt, że przeniesienie z udziałem dostawcy 
usług płatniczych spoza jednolitego 
obszaru płatności w euro (SEPA) może 
być bardziej skomplikowane niż 
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przeniesienie wewnątrz SEPA oraz może 
wymagać od dostawców usług płatniczych 
dostosowania i udoskonalenia procedur 
wewnętrznych, powinno się zapewnić 
dłuższe terminy w odniesieniu do
przeniesienia poza SEPA. W ramach 
przeglądu proponowanej dyrektywy należy 
ocenić konieczność utrzymania różnych 
terminów.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W miarę możliwości należy jak 
najbardziej uprościć proces przeniesienia 
rachunku dla konsumenta. W związku z 
tym państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby otrzymujący dostawca 
usług płatniczych ponosił 
odpowiedzialność za wszczęcie procesu i 
zarządzanie nim w imieniu konsumenta.

(22) W miarę możliwości należy jak 
najbardziej uprościć proces przeniesienia 
rachunku dla konsumenta. W związku z 
tym państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby otrzymujący dostawca 
usług płatniczych ponosił 
odpowiedzialność za wszczęcie procesu i 
zarządzanie nim w imieniu konsumenta 
oraz aby konsument i właściwy personel 
banku byli świadomi takiej 
odpowiedzialności oraz wiedzieli, jak 
przeprowadzić proces przeniesienia.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Konsumenci powinni mieć prawo 
zwrócenia się do otrzymującego dostawcy 
usług płatniczych o przeniesienie całości 

(23) Zasadniczo i pod warunkiem, że 
konsument udzielił zgody, otrzymujący 
dostawca usług płatniczych powinien w 
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lub części regularnych płatności, jak 
również o dokonanie przelewu pozostałego 
salda, najlepiej w ciągu jednego spotkania 
z otrzymującym dostawcą usług 
płatniczych. W tym celu konsumenci 
powinni mieć możliwość podpisania 
jednego upoważnienia, wyrażając tym 
samym zgodę na wspomniane działania. 
Przed udzieleniem upoważnienia 
konsument powinien otrzymać informacje 
na temat wszystkich etapów procedury, 
które są niezbędne do zakończenia procesu 
przeniesienia rachunku.

imieniu konsumenta przeprowadzić
przeniesienie regularnych płatności, jak 
również dokonać przelewu pozostałego 
salda, najlepiej w ciągu jednego spotkania 
z otrzymującym dostawcą usług 
płatniczych. W tym celu konsumenci 
powinni mieć możliwość podpisania 
jednego upoważnienia w celu wyrażenia 
lub wycofania zgody na wspomniane 
działania. Przed udzieleniem upoważnienia 
konsument powinien otrzymać informacje 
na temat wszystkich etapów procedury, 
które są niezbędne do zakończenia procesu 
przeniesienia rachunku.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Konsumenci, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Unii i nie posiadają 
rachunku płatniczego w danym państwie 
członkowskim, powinni mieć w tym 
państwie członkowskim możliwość 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego i korzystania z takiego 
rachunku. Aby zapewnić możliwie 
najszerszy dostęp do takich rachunków, 
konsumenci powinni mieć do nich dostęp 
niezależnie od swojej sytuacji finansowej, 
związanej np. z bezrobociem czy 
upadłością konsumencką, ani od miejsca 
pobytu. Ponadto prawo dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego w 
każdym państwie członkowskim powinno 
być przyznawane zgodnie z wymogami 
określonymi w dyrektywie 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 

(27) Konsumenci, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Unii i nie posiadają 
rachunku płatniczego w danym państwie 
członkowskim, powinni mieć w tym 
państwie członkowskim możliwość 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego i korzystania z takiego 
rachunku. Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby usługa przeniesienia 
przewidziana niniejszą dyrektywą 
dotyczyła również podstawowych 
rachunków płatniczych. Aby zapewnić 
możliwie najszerszy dostęp do takich 
rachunków, konsumenci powinni mieć do 
nich dostęp niezależnie od swojej sytuacji 
finansowej, związanej np. z bezrobociem 
czy upadłością konsumencką, ani od 
miejsca pobytu.
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finansowania terroryzmu, w szczególności 
w zakresie stosowania procedur należytej 
staranności wobec klienta.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Prawo dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego w każdym państwie 
członkowskim powinno być przyznawane 
zgodnie z dyrektywą 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, w szczególności 
w zakresie stosowania procedur należytej 
staranności wobec klienta. Powinien 
istnieć mechanizm umożliwiający 
konsumentom nieposiadającym stałego 
miejsca zamieszkania spełnienie 
wymogów określonych w rozdziale II 
dyrektywy 2005/60/WE, a państwa 
członkowskie powinny dopilnować, aby 
taki mechanizm był stosowany 
proporcjonalnie i nie był wykorzystywany 
jako nieuzasadniony pretekst do 
odrzucania konsumentów mniej 
atrakcyjnych z perspektywy komercyjnej.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27b) Aby zapewnić prawidłową obsługę 
użytkowników podstawowych rachunków 
płatniczych, państwa członkowskie 
powinny wymagać od dostawców, aby 
odpowiedni personel był właściwie 
przeszkolony oraz aby dopilnowali oni, by 
potencjalne konflikty interesów nie miały 
negatywnego wpływu na tych klientów.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby co najmniej jeden 
dostawca usług płatniczych oferował
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Dostęp do rachunku nie 
powinien być zbyt trudny i nie powinien 
się wiązać z nadmiernymi kosztami dla 
konsumentów. W tym względzie państwa 
członkowskie powinny uwzględnić takie 
czynniki jak lokalizacja wyznaczonych 
dostawców usług płatniczych na ich 
terytorium. Aby zminimalizować ryzyko 
wykluczenia społecznego konsumentów 
pod względem finansowym, państwa 
członkowskie powinny zadbać o lepszą 
edukację finansową, w tym również w 
szkołach, oraz zwalczać nadmierne 
zadłużanie się. Ponadto państwa 
członkowskie powinny wspierać stosowne 
inicjatywy dostawców usług płatniczych, 
tak aby udostępnianiu podstawowych 
rachunków płatniczych towarzyszyły 
działania w zakresie edukacji finansowej.

(28) Państwa członkowskie powinny 
zobowiązać dostawców usług płatniczych, 
dla których prowadzenie rachunków 
płatniczych stanowi integralną część 
zwykłej działalności, do oferowania 
konsumentom podstawowych rachunków 
płatniczych. Dostęp do rachunku nie 
powinien być zbyt trudny i nie powinien 
się wiązać z nadmiernymi kosztami dla 
konsumentów. Z tego względu wszelkie 
wyłączenia powinny być oparte na 
obiektywnych i restrykcyjnych kryteriach i 
nie powinny umniejszać prawa dostępu 
przysługującego konsumentom. Aby 
zminimalizować ryzyko wykluczenia 
społecznego konsumentów pod względem 
finansowym, państwa członkowskie 
powinny zadbać o lepszą edukację 
finansową, w tym również w szkołach, 
oraz zwalczać nadmierne zadłużanie się. 
Ponadto państwa członkowskie powinny 
wspierać stosowne inicjatywy dostawców 
usług płatniczych, tak aby udostępnianiu 
podstawowych rachunków płatniczych 
towarzyszyły działania w zakresie edukacji 
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finansowej.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Aby móc skorzystać z prawa dostępu 
do podstawowego rachunku płatniczego, 
konsumenci nie powinni posiadać 
rachunku płatniczego na terytorium tego 
samego państwa. W przypadku braku 
możliwości zastosowania systemów 
elektronicznych do ustalenia, czy 
konsument posiada już rachunek płatniczy, 
dostawcy usług płatniczych powinni 
akceptować oświadczenie złożone przez 
konsumentów jako wiarygodny sposób 
potwierdzenia, że nie posiadają oni jeszcze 
rachunku płatniczego.

(29) Aby móc skorzystać z prawa dostępu 
do podstawowego rachunku płatniczego, 
konsumenci nie powinni posiadać 
rachunku płatniczego na terytorium tego 
samego państwa lub powinno się od nich 
wymagać zamknięcia zwykłego rachunku 
płatniczego w celu zamiany lub przejścia 
na podstawowy rachunek płatniczy. W 
przypadku braku możliwości zastosowania 
systemów elektronicznych, które są 
wystarczająco przejrzyste, wiarygodne i 
szybkie, do ustalenia, czy konsument 
posiada już rachunek płatniczy, dostawcy 
usług płatniczych powinni akceptować 
oświadczenie złożone przez konsumentów 
jako wiarygodny sposób potwierdzenia, że 
nie posiadają oni jeszcze rachunku 
płatniczego.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Konsumenci powinni mieć 
zagwarantowany dostęp do szeregu 
podstawowych usług płatniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie określają minimalną liczbę 

(30) Konsumenci powinni mieć 
zagwarantowany dostęp do szeregu 
podstawowych usług płatniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie określają minimalną liczbę 
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operacji, tak aby uwzględnić zarówno 
potrzeby konsumentów, jak i praktyki 
handlowe stosowane w danym państwie 
członkowskim. W przypadku usług spoza 
tego zbioru podstawowych usług 
płatniczych banki mogą pobierać swoje 
standardowe opłaty. Usługi powiązane z 
podstawowymi rachunkami płatniczymi 
powinny obejmować możliwość wpłacania
środków pieniężnych na rachunek i ich 
wypłacania z rachunku. Konsumenci
powinni mieć możliwość wykonywania 
podstawowych transakcji płatniczych, 
takich jak otrzymywanie dochodów lub 
świadczeń, płacenie rachunków lub 
podatków oraz nabywanie towarów i usług, 
w tym za pośrednictwem polecenia 
zapłaty, polecenia przelewu oraz za 
pomocą karty płatniczej. Usługi takie 
powinny umożliwiać zakup towarów i 
usług w internecie oraz dawać 
konsumentom możliwość inicjowania 
zleceń płatniczych za pośrednictwem 
narzędzi bankowości internetowej 
zapewnianych przez dostawcę usług 
płatniczych, jeżeli są one dostępne. 
Podstawowy rachunek płatniczy nie 
powinien być jednak ograniczony do 
zastosowań internetowych, ponieważ 
stwarzałoby to przeszkodę dla 
konsumentów nieposiadających dostępu do 
internetu. W przypadku podstawowego 
rachunku płatniczego konsumenci nie 
powinni mieć dostępu do kredytu w 
rachunku bieżącym. Państwa członkowskie 
mogą jednak zezwolić dostawcom usług 
płatniczych na oferowanie środków 
buforowych dla bardzo małych kwot w 
odniesieniu do podstawowych rachunków 
płatniczych.

operacji, tak aby uwzględnić zarówno 
potrzeby konsumentów, jak i praktyki 
handlowe stosowane w danym państwie 
członkowskim. W przypadku usług spoza 
tego zbioru podstawowych usług 
płatniczych banki mogą pobierać swoje 
standardowe opłaty. Usługi powiązane z 
podstawowymi rachunkami płatniczymi 
powinny obejmować możliwość 
umieszczania środków pieniężnych na
rachunku i ich wypłacania z rachunku 
różnymi dostępnymi kanałami.
Konsumenci powinni mieć możliwość 
wykonywania podstawowych transakcji 
płatniczych, takich jak otrzymywanie 
dochodów lub świadczeń, płacenie 
rachunków lub podatków oraz nabywanie 
towarów i usług, w tym za pośrednictwem 
polecenia zapłaty, polecenia przelewu, w 
tym zleceń stałych, oraz za pomocą karty 
płatniczej. Usługi takie powinny 
umożliwiać zakup towarów i usług w 
internecie oraz dawać konsumentom 
możliwość inicjowania zleceń płatniczych 
za pośrednictwem narzędzi bankowości 
internetowej zapewnianych przez dostawcę 
usług płatniczych, jeżeli są one dostępne. 
Podstawowy rachunek płatniczy nie 
powinien być jednak ograniczony do 
zastosowań internetowych, ponieważ 
stwarzałoby to przeszkodę dla 
konsumentów nieposiadających dostępu do 
internetu. W przypadku podstawowego 
rachunku płatniczego konsumenci nie 
powinni mieć dostępu do kredytu w 
rachunku bieżącym. Państwa członkowskie 
mogą jednak zezwolić dostawcom usług 
płatniczych na oferowanie środków 
buforowych dla bardzo małych kwot w 
odniesieniu do podstawowych rachunków 
płatniczych, w przypadku gdy opłaty 
pobierane przez dostawcę w związku z 
tymi kwotami podawane są do wiadomości 
konsumenta osobno i są przynajmniej tak 
samo korzystne, jak opłaty za kredyt w 
rachunku bieżącym u danego dostawcy.

Or. en
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Aby zapewnić dostęp do 
podstawowych rachunków płatniczych dla 
możliwie najszerszego grona 
konsumentów, rachunki te powinny być 
oferowane nieodpłatnie lub za adekwatną 
opłatą. Ponadto wszelkie dodatkowe opłaty 
pobierane od konsumenta z tytułu 
niewypełnienia przez niego warunków 
określonych w umowie również powinny 
być adekwatne. Państwa członkowskie 
powinny ustalić, jakie opłaty są 
adekwatne, zgodnie ze specyfiką krajową. 
Aby zapewnić spójność i efektywność 
wdrażania zasady adekwatnej opłaty, 
należy powierzyć EUNB zadanie
opracowania wytycznych dotyczących 
ogólnych kryteriów określonych w 
niniejszej dyrektywie.

(31) Aby zapewnić dostęp do 
podstawowych rachunków płatniczych dla 
możliwie najszerszego grona 
konsumentów, rachunki te powinny być 
oferowane nieodpłatnie lub za adekwatną 
opłatą. Ponadto wszelkie dodatkowe opłaty 
pobierane od konsumenta z tytułu 
niewypełnienia przez niego warunków 
określonych w umowie również powinny 
być adekwatne i zgodne ze zwyczajową 
polityką cenową dostawcy. Państwa 
członkowskie powinny ustalić adekwatny 
górny limit sumy opłat rocznych, zgodnie 
ze specyfiką krajową. Aby zapewnić 
spójność i efektywność wdrażania zasady 
adekwatnej opłaty, należy powierzyć 
EUNB zadanie opracowania wytycznych 
dotyczących ogólnych kryteriów 
określonych w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Państwa członkowskie oraz dostawcy 
usług płatniczych powinni dostarczać 
konsumentom przejrzystych i 
zrozumiałych informacji na temat prawa 
do posiadania podstawowego rachunku 
płatniczego. Informacje te powinny 
obejmować główne właściwości i warunki 
korzystania z rachunku, a także kroki, jakie 

(33) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby opinia publiczna była 
świadoma dostępności podstawowych 
rachunków płatniczych. Środki 
komunikacji powinny być właściwie 
ukierunkowane i dobrze dostosowane do 
konkretnych potrzeb i obaw konsumentów 
nieposiadających rachunku, wrażliwych i 
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konsumenci powinni podjąć, aby 
skorzystać z przysługującego im prawa do 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego. Konsumenci powinni zostać w 
szczególności poinformowani o tym, że 
wykupienie dodatkowych usług nie jest 
wymagane w celu uzyskania dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego.

mobilnych konsumentów oraz powinny 
obejmować główne właściwości i warunki 
korzystania z rachunku, a także kroki, jakie 
konsumenci powinni podjąć, aby 
skorzystać z przysługującego im prawa do 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego. Konsumenci powinni zostać w 
szczególności poinformowani o tym, że 
wykupienie dodatkowych usług nie jest 
wymagane w celu uzyskania dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć właściwe organy, które są 
uprawnione do zapewnienia egzekwowania 
przepisów niniejszej dyrektywy oraz które 
posiadają uprawnienia w zakresie 
prowadzenia dochodzeń i egzekwowania 
prawa. Wyznaczone właściwe organy 
dysponują odpowiednimi zasobami do 
wykonywania swoich obowiązków. 
Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wyznaczania różnych 
właściwych organów, aby móc 
egzekwować wypełnianie szerokiego 
zakresu obowiązków określonych w 
niniejszej dyrektywie.

(34) Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć właściwe organy, które są 
uprawnione do zapewnienia egzekwowania 
przepisów niniejszej dyrektywy oraz które 
posiadają uprawnienia w zakresie 
prowadzenia dochodzeń i egzekwowania 
prawa. Wyznaczone właściwe organy 
powinny być niezależne od dostawców 
usług płatniczych i powinny dysponować
odpowiednimi zasobami do wykonywania 
swoich obowiązków. Państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
wyznaczania różnych właściwych 
organów, aby móc egzekwować 
wypełnianie szerokiego zakresu 
obowiązków określonych w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Konsumenci powinni mieć dostęp do 
skutecznych i wydajnych procedur 
pozasądowego rozstrzygania sporów 
dotyczących praw i obowiązków 
ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy. W odniesieniu do 
odpowiednich sporów umownych dostęp 
taki zapewnia już dyrektywa 2013/…/UE. 
Konsumenci powinni mieć jednak także 
prawo dostępu do procedur pozasądowego 
rozstrzygania sporów w przypadku sporów 
wynikłych przed zawarciem umowy, 
dotyczących praw i obowiązków 
ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy, np. w przypadku odmowy 
dostępu do podstawowego rachunku 
płatniczego. Zapewnienie zgodności z 
przepisami ustanowionymi w niniejszej 
dyrektywie wymaga przetwarzania danych 
osobowych konsumentów. Przetwarzanie 
danych osobowych reguluje dyrektywa 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych17. W 
związku z tym niniejsza dyrektywa 
powinna być zgodna z zasadami 
ustanowionymi w dyrektywie 95/46/WE, 
jak również z krajowymi przepisami 
wdrażającymi te zasady.

(35) Konsumenci powinni mieć dostęp do 
skutecznych i wydajnych procedur 
składania skarg i dochodzenia roszczeń w 
ramach pozasądowego rozstrzygania 
sporów dotyczących praw i obowiązków 
ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy. Dostęp do procedur 
pozasądowego rozstrzygania sporów 
powinien być łatwy, a właściwe organy 
powinny spełniać szereg kryteriów, takich 
jak równe reprezentowanie dostawców 
usług i użytkowników. W odniesieniu do 
odpowiednich sporów umownych dostęp 
taki zapewnia już dyrektywa 2013/…/UE. 
Konsumenci powinni mieć jednak także 
prawo dostępu do procedur pozasądowego 
rozstrzygania sporów w przypadku sporów 
wynikłych przed zawarciem umowy, 
dotyczących praw i obowiązków 
ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy, np. w przypadku odmowy 
dostępu do podstawowego rachunku 
płatniczego. Zapewnienie zgodności z 
przepisami ustanowionymi w niniejszej 
dyrektywie wymaga przetwarzania danych 
osobowych konsumentów. Przetwarzanie 
danych osobowych reguluje dyrektywa 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych. W 
związku z tym niniejsza dyrektywa 
powinna być zgodna z zasadami 
ustanowionymi w dyrektywie 95/46/WE, 
jak również z krajowymi przepisami 
wdrażającymi te zasady.

Or. en
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35a) W celu zapewnienia skutecznego 
stosowania niniejszej dyrektywy właściwe 
organy powinny ustanowić szczegółowe 
przepisy dotyczące skutecznych i 
odstraszających kar, uwzględniając 
wytyczne w sprawie rodzajów i wysokości 
kar wydane przez EUNB. Wszelkie kary 
lub inne środki nakładane przez właściwe 
organy za naruszenie krajowych 
przepisów transponujących niniejszą 
dyrektywę powinny być podawane do 
wiadomości publicznej bez 
nieuzasadnionej zwłoki.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Aby osiągnąć cele określone w 
niniejszej dyrektywie należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do określenia na szczeblu UE 
ujednoliconej terminologii w zakresie 
usług płatniczych, wspólnej dla szeregu 
państw członkowskich, wraz z definicjami 
tych terminów.

(36) Aby osiągnąć cele określone w 
niniejszej dyrektywie, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do określenia na szczeblu UE 
ujednoliconej terminologii w zakresie 
usług płatniczych, wspólnej dla szeregu 
państw członkowskich, wraz z definicjami 
tych terminów. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
na poziomie ekspertów. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
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stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) W ciągu trzech lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy, a następnie co dwa 
lata pastwa członkowskie powinny 
sporządzać wiarygodne roczne statystyki 
dotyczące funkcjonowania środków 
wprowadzonych na mocy niniejszej 
dyrektywy. W tym celu powinny one 
korzystać z wszelkich odpowiednich źródeł 
informacji i przekazywać zgromadzone 
informacje Komisji.

(38) Każdego roku, przy czym po raz 
pierwszy w ciągu trzech lat od wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy, państwa
członkowskie powinny sporządzać 
wiarygodne roczne statystyki dotyczące 
funkcjonowania środków wprowadzonych 
na mocy niniejszej dyrektywy. W tym celu 
powinny one korzystać z wszelkich 
odpowiednich źródeł informacji i 
przekazywać zgromadzone informacje 
Komisji. Komisja na podstawie 
otrzymanych informacji powinna 
przedstawiać roczne sprawozdanie.

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Przegląd niniejszej dyrektywy należy 
przeprowadzić pięć lat po jej wejściu w 
życie w celu uwzględnienia zmian 
rynkowych, takich jak pojawienie się 
nowych rodzajów rachunków płatniczych i 
usług płatniczych, jak również zmian w 
innych obszarach prawa unijnego oraz 
doświadczeń państw członkowskich. W 

(39) Przegląd niniejszej dyrektywy należy 
przeprowadzić cztery lata po jej wejściu w 
życie w celu uwzględnienia zmian 
rynkowych, takich jak pojawienie się 
nowych rodzajów rachunków płatniczych i 
usług płatniczych, jak również zmian w 
innych obszarach prawa unijnego oraz 
doświadczeń państw członkowskich. 
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ramach przeglądu należy ocenić, czy 
wprowadzone środki zwiększyły wiedzę 
konsumentów na temat opłat za 
prowadzenie rachunku płatniczego i 
porównywalność rachunków płatniczych 
oraz czy ułatwiły one przenoszenie 
rachunków. Podczas przeglądu należy 
również określić liczbę otwartych 
podstawowych rachunków płatniczych, w 
tym przez konsumentów nieposiadających 
wcześniej rachunku. Ponadto należy ocenić 
zasadność utrzymania wydłużonych 
terminów dla dostawców usług płatniczych 
na dokonanie transgranicznego 
przeniesienia rachunku. W ramach 
przeglądu należy także ocenić, czy 
przepisy dotyczące informacji, których 
muszą dostarczać dostawcy usług 
płatniczych przy oferowaniu produktów w 
pakietach, są wystarczające, czy też 
konieczne jest wprowadzenie dodatkowych 
środków. Komisja powinna przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie, dołączając do niego, w 
stosownych przypadkach, wnioski 
ustawodawcze.

Powinien on również uwzględniać ocenę 
zintegrowania bankowości detalicznej w 
Unii oraz ocenę świadczenia 
konsumentom rachunków płatniczych 
usług wysokiej jakości. W ramach 
przeglądu należy ocenić, czy wprowadzone 
środki zwiększyły wiedzę konsumentów na 
temat opłat za prowadzenie rachunku 
płatniczego i porównywalność rachunków 
płatniczych oraz czy ułatwiły one 
przenoszenie rachunków. Podczas 
przeglądu należy również określić liczbę 
otwartych podstawowych rachunków 
płatniczych, w tym przez konsumentów 
nieposiadających wcześniej rachunku. 
Przegląd powinien zawierać szczegółowy 
plan działań mających na celu 
wprowadzenie możliwości pełnego 
przenoszenia numerów rachunków 
płatniczych w ramach Unii. Ponadto 
należy ocenić zasadność utrzymania 
wydłużonych terminów dla dostawców 
usług płatniczych na dokonanie 
przeniesienia rachunku spoza lub poza 
SEPA. W ramach przeglądu należy także 
ocenić, czy przepisy dotyczące informacji, 
których muszą dostarczać dostawcy usług 
płatniczych przy oferowaniu produktów w 
pakietach, są wystarczające, czy też 
konieczne jest wprowadzenie dodatkowych 
środków. Komisja powinna przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie, dołączając do niego, w 
stosownych przypadkach, wnioski 
ustawodawcze.

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(k) „opłaty” oznaczają ewentualne opłaty k) „opłaty” oznaczają opłaty i kary należne 
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należne dostawcy usług płatniczych od 
konsumenta za świadczenie usług 
płatniczych lub za transakcje dokonywane
na rachunku płatniczym;

dostawcy usług płatniczych od konsumenta 
za świadczenie usług płatniczych lub 
innych usług związanych z prowadzeniem
rachunku płatniczego;

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(n) „polecenie zapłaty” oznacza usługę 
płatniczą polegającą na obciążeniu 
rachunku płatniczego płatnika, w 
przypadku gdy transakcja płatnicza została 
zainicjowana przez odbiorcę na podstawie 
zgody udzielonej przez płatnika;

n) „polecenie zapłaty” oznacza usługę 
płatniczą polegającą na obciążeniu 
rachunku płatniczego płatnika, 
w przypadku gdy transakcja płatnicza 
została zainicjowana przez odbiorcę na 
podstawie zgody płatnika udzielonej 
odbiorcy, dostawcy usług płatniczych 
odbiorcy albo własnemu dostawcy usług 
płatnika;

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz najbardziej reprezentatywnych 
usług płatniczych podlegających opłacie 
na szczeblu krajowym oraz ujednolicona 
terminologia

Ujednolicona terminologia związana z 
rachunkami płatniczymi 

Or. en
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, o 
których mowa w art. 20, tymczasowego 
wykazu co najmniej 20 usług płatniczych 
stanowiących co najmniej 80 %
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych podlegających opłacie na 
szczeblu krajowym. Wykaz ten zawiera 
terminy i definicje dotyczące każdej ze 
wskazanych usług.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, o 
których mowa w art. 20, tymczasowego 
wykazu najbardziej reprezentatywnych 
usług płatniczych podlegających opłacie 
na szczeblu krajowym. Wykaz ten
obejmuje, w zależności od tego, która z 
liczb jest większa, 25 usług płatniczych lub
usługi płatnicze stanowiące co najmniej 
90 % liczby takich usług podlegających 
opłacie na szczeblu krajowym. Wykaz 
zawiera terminy i definicje dotyczące 
każdej ze wskazanych usług.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby wesprzeć właściwe organy, EUNB 
opracowuje wytyczne zgodnie z art. 16 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.

Aby wesprzeć właściwe organy, EUNB 
opracowuje wytyczne zgodnie z art. 16 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 
dotyczące stosowania kryteriów 
wymienionych w akapicie pierwszym oraz 
względnej wagi kryteriów dla celów ust. 1.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 24 
dotyczących określenia – na podstawie 
tymczasowych wykazów przekazanych 
zgodnie z ust. 3 – ujednoliconej 
terminologii UE dla tych usług 
płatniczych, które są wspólne co najmniej 
dla większości państw członkowskich. 
Ujednolicona terminologia UE obejmuje 
wspólne terminy i definicje dotyczące 
wspólnych usług.

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 24 
określających – na podstawie 
tymczasowych wykazów przekazanych 
zgodnie z ust. 3 – ujednoliconą
terminologię UE dla tych usług 
płatniczych, które są wspólne co najmniej 
dla większości państw członkowskich. 
Ujednolicona terminologia UE obejmuje 
wspólne terminy i definicje dotyczące 
wspólnych usług.

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej aktów delegowanych, o 
których mowa w ust. 4, każde państwo 
członkowskie niezwłocznie włącza 
ujednoliconą terminologię UE, przyjętą 
zgodnie z ust. 4, do tymczasowego 
wykazu, o którym mowa w ust. 1, 
i publikuje ten wykaz.

5. Po publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej aktów delegowanych, o 
których mowa w ust. 4, każde państwo 
członkowskie w stosownych przypadkach 
niezwłocznie włącza ujednoliconą 
terminologię UE, przyjętą zgodnie z ust. 4, 
do tymczasowego wykazu, o którym mowa 
w ust. 1, i publikuje pełny wykaz 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych podlegających opłacie na 
szczeblu krajowym.

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przed zawarciem umowy rachunku 
płatniczego z konsumentem dostawcy 
usług płatniczych przekazywali 
konsumentowi dokument zawierający 
informacje na temat opłat zawierający
wykaz najbardziej reprezentatywnych 
usług, o którym mowa w art. 3 ust. 5, oraz 
powiązanych opłat za świadczenie każdej 
usługi.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przed zawarciem umowy rachunku 
płatniczego z konsumentem dostawcy 
usług płatniczych przekazywali 
konsumentowi dokument zawierający 
informacje na temat opłat obejmujący
wykaz najbardziej reprezentatywnych 
usług, o którym mowa w art. 3 ust. 5, oraz 
powiązanych opłat za świadczenie każdej 
usługi i wszelkich innych opłat 
związanych z prowadzeniem rachunku 
płatniczego.

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dostawcy usług płatniczych nie 
nakładali opłat ani prowizji 
niewymienionych w dokumencie 
zawierającym informacje na temat opłat.

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa płatnicza, o której mowa w ust. 1, 
jest oferowana w ramach pakietu usług 

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa płatnicza jest oferowana w ramach 
pakietu usług płatniczych, w dokumencie 



PR\941438PL.doc 29/71 PE514.602v02-00

PL

finansowych, w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się, 
które z usług, o których mowa w ust. 1,
wchodzą w zakres pakietu, opłatę za cały 
pakiet, jak również opłaty za świadczenie 
każdej usługi, której nie wymieniono w 
ust. 1.

zawierającym informacje na temat opłat 
wskazuje się opłatę za cały pakiet, usługi 
które wchodzą w zakres pakietu, ich 
liczbę, jak również opłaty za świadczenie 
każdej usługi, która nie jest uwzględniona 
w pakiecie.

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dokument zawierający informację na 
temat opłat uwzględnia właściwe usługi z 
pełnego wykazu najbardziej 
reprezentatywnych usług, o którym mowa 
w art. 3 ust. 5, oraz właściwe opłaty za 
każdą usługę.
Dokument powinien także wskazywać, czy 
do danego rachunku ma zastosowanie 
system gwarantowania depozytów, jak 
również zawierać co najmniej dwie 
niezależne oceny zdolności kredytowej 
dostawcy usług płatniczych, jeśli są one 
dostępne.

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dostawcy usług płatniczych 
udostępniali konsumentom słowniczek 
pojęć zawierający co najmniej wykaz 

skreślony
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usług płatniczych, o których mowa w 
ust. 1, jak również powiązane definicje.

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie nakładają na 
dostawców usług płatniczych obowiązek 
zagwarantowania, że słowniczek pojęć jest 
napisany językiem jasnym, 
jednoznacznym i bez sformułowań 
specjalistycznych.

5. Państwa członkowskie nakładają na 
dostawców usług płatniczych obowiązek 
opracowania słowniczka terminów 
stosowanych w związku z usługami 
płatniczymi oferowanymi w ramach 
rachunków płatniczych.

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Słowniczek obejmuje:
a) pełny wykaz najbardziej 
reprezentatywnych usług, o którym mowa 
w art. 3 ust. 5, sporządzony z użyciem 
jednolitej terminologii UE oraz 
zawierający powiązane definicje;
b) wyjaśnienia dotyczące dodatkowych 
usług płatniczych oferowanych przez 
dostawcę usług płatniczych w związku z 
rachunkami płatniczymi, innych niż 
wymienione w lit. a), a dotyczących 
funkcjonowania rachunków.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
słowniczek udostępniony zgodnie z 
akapitem pierwszym był napisany 
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językiem jasnym, jednoznacznym i bez 
sformułowań specjalistycznych oraz aby 
nie wprowadzał w błąd. 

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Dostawcy usług płatniczych 
każdorazowo i nieodpłatnie udostępniają 
dokument zawierający informacje na temat 
opłat i słowniczek pojęć na trwałym 
nośniku w miejscu dostępnym dla 
konsumentów, jak również w formie 
elektronicznej na swoich stronach 
internetowych.

6. Dostawcy usług płatniczych nieodpłatnie 
udostępniają dokument zawierający 
informacje na temat opłat i słowniczek 
pojęć na trwałym nośniku w każdym 
miejscu dostępnym dla konsumentów, jak 
również w każdym momencie w formie 
elektronicznej na swoich stronach 
internetowych.

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych zgodnie z art. 26 w 
celu określenia formatu dokumentu 
zawierającego informacje na temat opłat, 
jego wspólnego symbolu oraz kolejności 
przedstawiania w nim usług, o których 
mowa w art. 3 ust. 5.

7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych zgodnie z art. 26 w 
celu określenia ujednoliconego formatu 
prezentowania dokumentu zawierającego 
informacje na temat opłat, jego wspólnego 
symbolu oraz kolejności przedstawiania w 
nim usług uwzględnionych w pełnym 
wykazie, o którym mowa w art. 3 ust. 5, po
przeprowadzeniu badań konsumenckich 
mających na celu zagwarantowanie, że 
dokument zawierający informacje na 
temat opłat jest przyjazny dla konsumenta.



PE514.602v02-00 32/71 PR\941438PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zestawienie opłat Zestawienie dotyczące rachunku 
osobistego

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych przekazywali 
konsumentom co najmniej raz do roku 
zestawienie wszystkich opłat pobranych z 
tytułu prowadzenia ich rachunków 
płatniczych.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych bezpłatnie 
przekazywali konsumentom raz w 
miesiącu i raz do roku zestawienie 
dotyczące ich rachunków płatniczych.

Or. en

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w stosownych przypadkach –
oprocentowanie rachunku;

Or. en
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) całkowitą kwotę opłat pobranych za 
każdą usługę świadczoną w odnośnym 
okresie;

b) całkowitą kwotę opłat pobranych za 
każdą usługę płatniczą lub inną usługę 
związaną z prowadzeniem rachunku 
świadczoną w odnośnym okresie;

Or. en

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) średnie saldo oraz całkowitą kwotę 
odsetek uzyskanych w odnośnym okresie; 

Or. en

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) liczbę dni, podczas których rachunek 
był obciążony kredytem w rachunku 
bieżącym, oraz całkowitą kwotę odsetek z 
tytułu kredytu w rachunku bieżącym w 
odnośnym okresie;

Or. en
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) zawiadomienia ex ante i ex post o 
zmianach opłat lub oprocentowania 
rachunku;

Or. en

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) w stosownych przypadkach –
zapowiedzi opłat naliczanych w kolejnym 
okresie oraz opłat naliczanych w 
przypadku niepodjęcia przez konsumenta 
kroków mających na celu ich uniknięcie.

Or. en

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Tytuł „zestawienie opłat” umieszcza się 
w widocznym miejscu w górnej części 
pierwszej strony zestawienia obok 
wspólnego symbolu celem odróżnienia 
tego dokumentu od innych dokumentów.

3. Tytuł „zestawienie dotyczące rachunku 
osobistego” umieszcza się w widocznym 
miejscu w górnej części pierwszej strony 
zestawienia obok wspólnego symbolu 
celem odróżnienia tego dokumentu od 
innych dokumentów.

Or. en
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych zgodnie z art. 26 w 
celu określenia formatu zestawienia opłat, 
jego wspólnego symbolu oraz kolejności 
przedstawiania w nim usług, o których 
mowa w art. 3 ust. 5.

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych zgodnie z art. 26 w 
celu określenia formatu zestawienia 
dotyczącego rachunku osobistego, jego 
wspólnego symbolu oraz kolejności 
przedstawiania w nim usług 
uwzględnionych w pełnym wykazie, o 
którym mowa w art. 3 ust. 5. Aby 
zagwarantować, że zestawienie dotyczące 
rachunku osobistego i słowniczek są 
przyjazne dla konsumentów, przed ich 
wdrożeniem należy przeprowadzić we 
wszystkich państwach członkowskich 
badania konsumenckie.

Or. en

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje umowne i handlowe Komunikaty z wykorzystaniem 
ujednoliconej terminologii

Or. en

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w stosownych przypadkach dostawcy 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w stosownych przypadkach dostawcy 
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usług płatniczych stosowali w podawanych
informacjach umownych i handlowych
terminy i definicje zawarte w wykazie 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych, o którym mowa w art. 3 ust. 5.

usług płatniczych stosowali we wszystkich 
komunikatach kierowanych do 
konsumentów, w tym w komunikatach
umownych i marketingowych
ujednoliconą terminologię UE zawartą w 
pełnym wykazie najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych, o 
którym mowa w art. 3 ust. 5.

Or. en

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy usług płatniczych mogą 
stosować w swoich informacjach
umownych i handlowych własne 
oznaczenia handlowe w celu opatrzenia 
nimi świadczonych przez siebie usług, pod 
warunkiem że w stosownych przypadkach 
zidentyfikują odpowiadający im termin w 
wykazie, o którym mowa w art. 3 ust. 5. 
Dostawcy usług płatniczych nie stosują
własnych oznaczeń handlowych w 
dokumencie zawierającym informacje na 
temat opłat ani w zestawieniu opłat.

2. Dostawcy usług płatniczych mogą 
stosować we wszystkich komunikatach
umownych i marketingowych 
kierowanych do klientów własne 
oznaczenia handlowe w celu opatrzenia 
nimi świadczonych przez siebie usług 
płatniczych lub rachunków płatniczych, 
pod warunkiem że w stosownych 
przypadkach dokładnie zidentyfikują 
odpowiadający im termin, korzystając z
ujednoliconej terminologii UE zawartej w 
pełnym wykazie, o którym mowa w art. 3 
ust. 5. Dostawcy usług płatniczych mogą 
stosować tego rodzaju oznaczenia 
handlowe w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat lub w 
zestawieniu opłat, pod warunkiem że będą 
one używane wraz z ujednoliconą 
terminologią jako drugorzędne oznaczenie 
oferowanych usług lub rachunku.

Or. en



PR\941438PL.doc 37/71 PE514.602v02-00

PL

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Porównywarki internetowe Porównywarki internetowe na szczeblu 
krajowym

Or. en

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Unijny portal porównywarek 

internetowych
1. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję i EUNB o porównywarkach 
internetowych działających zgodnie z 
art. 7 ust. 1 i 2. 
2. Komisja, we współpracy z EUNB, 
ustanawia publicznie dostępny unijny 
portal porównywarek internetowych na 
szczeblu krajowym. W celu uzupełnienia 
podawanych informacji portal unijny 
powinien zawierać słownik ujednoliconej 
terminologii UE przyjętej zgodnie z art. 3 
ust. 4 oraz praktyczne wytyczne dotyczące 
transgranicznego przenoszenia 
rachunków płatniczych.

Or. en

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom dostęp do co najmniej jednej 
strony internetowej porównującej opłaty 
pobierane przez dostawców usług 
płatniczych za usługi oferowane w ramach 
rachunków płatniczych na szczeblu 
krajowym, zgodnie z ust. 2 i 3.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom dostęp do co najmniej jednej 
niezależnej i publicznie dostępnej strony 
internetowej prowadzonej przez właściwe 
organy lub inne właściwe organy 
publiczne lub w ich imieniu, porównującej
odsetki wypłacane lub naliczane do salda 
obrotów oraz opłaty pobierane przez 
dostawców usług płatniczych za usługi 
oferowane w ramach rachunków 
płatniczych na szczeblu krajowym, zgodnie 
z ust. 2 i 3. Ponadto porównywarka 
internetowa zawiera informacje dla 
konsumentów dotyczące ujednoliconej 
terminologii UE, dostępu do rachunków 
płatniczych, w tym podstawowych 
rachunków płatniczych, oraz na temat 
procedur przeniesienia rachunku 
dostępnych na poziomie UE i na poziomie 
krajowym.

Or. en

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie ustanawiają 
system dobrowolnej akredytacji dla 
prowadzonych przez podmioty prywatne 
stron internetowych porównujących opłaty 
pobierane przez dostawców usług 
płatniczych za usługi oferowane w ramach 
rachunków płatniczych. Aby uzyskać 
akredytację, porównywarki internetowe 
prowadzone przez podmioty prywatne 
muszą:

2. Ponadto państwa członkowskie 
ustanawiają system dobrowolnej 
akredytacji dla prowadzonych przez 
podmioty prywatne stron internetowych 
porównujących odsetki wypłacane lub 
naliczane do salda obrotów oraz opłaty 
pobierane przez dostawców usług 
płatniczych za usługi oferowane w ramach 
rachunków płatniczych. Aby uzyskać 
akredytację, porównywarki internetowe 
prowadzone przez podmioty prywatne 
muszą:

Or. en
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Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dysponować systemami zapobiegania 
konfliktom interesów pomiędzy 
podmiotami prowadzącymi porównywarkę 
internetową a dostawcami usług 
płatniczych i zarządzania tego rodzaju 
konfliktami w celu dopilnowania, aby 
bezpośredni lub pośredni stosunek 
własności, stosunek kontroli lub stosunek 
handlowy pomiędzy dostawcami usług 
płatniczych a podmiotami prowadzącymi 
porównywarkę internetową nie naruszał 
przepisów określonych w lit. ab), ac), ad) i 
d);

Or. en

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) wyraźnie podawać do wiadomości 
swoją strukturę własnościową i źródła 
finansowania;

Or. en

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a c (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) wyraźnie określać kryteria stosowane 
w celu wskazania użytkownikowi usługi 
płatniczej zalecanego rachunku 
płatniczego;

Or. en

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ad) być bezstronne poprzez 
nieumieszczanie na stronie głównej lub 
stronach porównywarek cenowych reklam 
dostawców usług płatniczych, ich 
agentów, podmiotów stowarzyszonych lub 
oznaczeń handlowych;

Or. en

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zawierać treści napisane prostym 
językiem, a w stosownych przypadkach –
stosować terminy, o których mowa w art. 3 
ust. 5;

b) zawierać treści napisane prostym i 
jednoznacznym językiem, a w stosownych 
przypadkach – stosować ujednoliconą 
terminologię UE, o której mowa w art. 3 
ust. 5;

Or. en
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) dostarczać aktualnych informacji; c) dostarczać dokładne i aktualne 
informacje z podaniem czasu ostatniej 
aktualizacji;

Or. en

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) zapewniać wystarczająco szczegółowy 
przegląd rynku rachunków płatniczych;

d) dostarczać użytkownikom obiektywne i 
wyczerpujące wyniki, w pełni 
uwzględniające kryteria wyszukiwania 
wskazane przez użytkowników oraz, w 
przypadku gdy prezentowane informacje 
nie stanowią pełnego przeglądu rynku, 
jasne zestawienie danych rynkowych 
przed pokazaniem wyników;

Or. en

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli żadna strona internetowa nie 
uzyskała akredytacji zgodnie z ust. 2, 
państwa członkowskie zapewniają 
stworzenie strony internetowej
prowadzonej przez właściwy organ, o 
którym mowa w art. 20, lub inny właściwy 
organ publiczny. Jeżeli istnieje strona 

3. Strony internetowe prowadzone przez 
właściwy organ lub inny właściwy organ 
publiczny lub w imieniu tych organów
zgodnie z ust. 1 muszą być zgodne z 
przepisami ust. 2 lit. a)–e).
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internetowa akredytowana zgodnie z ust. 
2, państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o stworzeniu dodatkowej strony 
internetowej prowadzonej przez właściwy 
organ, o którym mowa w art. 20, lub inny 
właściwy organ publiczny. Strony 
internetowe prowadzone przez właściwy
organ zgodnie z ust. 1 muszą być zgodne z 
przepisami ust. 2 lit. a)–e).

Or. en

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. EUNB przygotuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych, 
służące dalszemu opracowaniu i 
określeniu kryteriów udzielania 
akredytacji porównywarek internetowych, 
o których mowa w art. 7 ust. 2. 
EUNB przedłoży powyższe projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
Komisji do dnia….
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.

Or. en

Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zachowują 
prawo do odmowy udzielenia lub 
wycofania akredytacji dla podmiotów 
prywatnych w przypadku 
niewywiązywania się z obowiązków 
określonych w ust. 2.

4. Państwa członkowskie odmawiają 
udzielenia akredytacji lub wycofują 
akredytację dla podmiotów prywatnych w 
przypadku powtarzającego się lub 
uporczywego niewywiązywania się z 
obowiązków określonych w ust. 2.

Or. en

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby konsumenci uzyskiwali informacje na 
temat dostępności stron internetowych, o 
których mowa w ust. 1, oraz o stronach 
internetowych akredytowanych zgodnie z 
ust. 2. Właściwe organy udostępniają 
odpowiednie informacje, w tym w 
stosownych przypadkach prowadzą 
publicznie dostępny rejestr porównywarek 
internetowych posiadających akredytację 
na szczeblu krajowym.

Or. en

Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku gdy rachunek płatniczy jest 
oferowany łącznie z inną usługą lub innym 
produktem w ramach pakietu, dostawca 

1. Nie naruszając art. 4 ust. 2, państwa
członkowskie dopilnowują, aby w 
przypadku gdy rachunek płatniczy jest 
oferowany łącznie z inną usługą lub innym 
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usług płatniczych informował konsumenta 
o możliwości nabycia rachunku 
płatniczego oddzielnie oraz przekazywał 
oddzielne informacje na temat kosztów i 
opłat związanych z poszczególnymi 
produktami i usługami oferowanymi w 
ramach pakietu.

produktem w ramach pakietu, dostawca 
usług płatniczych informował konsumenta 
o możliwości nabycia rachunku 
płatniczego oddzielnie i – jeżeli jest taka 
możliwość – przekazywał oddzielne 
informacje na temat kosztów i opłat 
związanych z poszczególnymi innymi
produktami i usługami oferowanymi w
ramach pakietu.

Or. en

Poprawka 72

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, w 
przypadku gdy łącznie z rachunkiem 
płatniczym oferowane są tylko usługi 
płatnicze zdefiniowane w art. 4 pkt 3 
dyrektywy 2007/64/WE.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, w 
przypadku gdy łącznie z rachunkiem 
płatniczym oferowane są tylko usługi 
płatnicze zdefiniowane w art. 4 pkt 3 
dyrektywy 2007/64/WE lub w pkt 1 
załącznika I do dyrektywy 2013/36/UE 
[CRD IV].

Or. en

Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Usługę przeniesienia rachunku inicjuje 
otrzymujący dostawca usług płatniczych. 
Otrzymujący dostawca usług płatniczych 
zwraca się do konsumenta o wydanie 
pisemnego upoważnienia do wykonania 
usługi przeniesienia rachunku. 
Upoważnienie to umożliwia konsumentowi 
udzielenie przekazującemu dostawcy usług 

2. Usługę przeniesienia rachunku inicjuje 
otrzymujący dostawca usług płatniczych. 
W tym celu otrzymujący dostawca usług 
płatniczych uzyskuje od konsumenta 
pisemne upoważnienie do wykonania 
usługi przeniesienia rachunku. 
Upoważnienie to umożliwia konsumentowi 
udzielenie przekazującemu dostawcy usług 
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płatniczych wyraźnej zgody na 
prowadzenie każdego z działań 
wymienionych w ust. 3 lit. e) i f) oraz 
udzielenie otrzymującemu dostawcy usług 
płatniczych wyraźnej zgody na 
prowadzenie każdego z działań 
wymienionych w ust. 4 lit. c) i d) oraz ust. 
5. Upoważnienie umożliwia także 
konsumentowi wyraźne zażądanie od 
przekazującego dostawcy usług 
płatniczych przekazania informacji 
wymienionych w ust. 3 lit. a) i b). W 
upoważnieniu określa się również datę, od 
której regularne płatności mają być 
obsługiwane za pośrednictwem rachunku 
otwartego u otrzymującego dostawcy usług 
płatniczych.

płatniczych wyraźnej zgody na 
prowadzenie każdego z działań 
wymienionych w ust. 3 lit. e) i f) lub 
wycofanie takiej zgody oraz udzielenie 
otrzymującemu dostawcy usług 
płatniczych wyraźnej zgody na 
prowadzenie każdego z działań 
wymienionych w ust. 4 lit. c) i d) oraz ust. 
5 lub wycofanie takiej zgody. 
Upoważnienie umożliwia także 
konsumentowi wyraźne zażądanie od 
przekazującego dostawcy usług 
płatniczych przekazania informacji 
wymienionych w ust. 3 lit. a) i b). W 
upoważnieniu określa się również datę, od 
której regularne płatności mają być 
obsługiwane za pośrednictwem rachunku 
otwartego u otrzymującego dostawcy usług 
płatniczych.

Or. en

Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) przekazanie otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych wszelkich dodatkowych 
informacji, które otrzymujący dostawca 
usług płatniczych uznaje za niezbędne w 
celu dokonania przeniesienia rachunku;

c) przekazanie otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych takich dodatkowych 
informacji, które dla otrzymującego 
dostawcy usług płatniczych są niezbędne 
w celu dokonania przeniesienia rachunku;

Or. en

Poprawka 75

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) anulowanie zleceń stałych i 
zaprzestanie akceptowania poleceń zapłaty 
od daty określonej w upoważnieniu, o ile 
przekazujący dostawca usług płatniczych 
nie zapewnia mechanizmu automatycznego 
przekierowywania zleceń stałych i poleceń 
zapłaty na rachunek posiadany przez 
konsumenta u otrzymującego dostawcy 
usług płatniczych;

d) anulowanie zleceń stałych i zaprzestanie 
akceptowania poleceń zapłaty od daty 
określonej w upoważnieniu, o ile 
przekazujący dostawca usług płatniczych 
nie zapewnia jeszcze mechanizmu 
automatycznego przekierowywania zleceń 
stałych i poleceń zapłaty na rachunek 
posiadany przez konsumenta u 
otrzymującego dostawcy usług 
płatniczych;

Or. en

Poprawka 76

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w ciągu siedmiu dni kalendarzowych 
ustanawia zlecenia stałe dotyczące poleceń 
przelewu, o których ustanowienie wystąpił 
konsument, i realizuje je od daty określonej 
w upoważnieniu;

a) w ciągu siedmiu dni roboczych 
ustanawia zlecenia stałe dotyczące poleceń 
przelewu, o których ustanowienie wystąpił 
konsument, i realizuje je od daty określonej 
w upoważnieniu;

Or. en

Poprawka 77

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w stosownych przypadkach informuje 
konsumentów o prawach przysługujących 
im w związku z poleceniami zapłaty w 
ramach jednolitego obszaru płatności w 
euro (SEPA) zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. d) 
rozporządzenia 260/2012/WE;
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Or. en

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Dostawca usług płatniczych nie ma 
obowiązku zamknięcia rachunku 
płatniczego zgodnie z ust. 6 lit. d), w 
przypadku gdy konsument posiada 
nieuregulowane zobowiązania względem 
dostawcy usług płatniczych. Dostawca 
usług płatniczych niezwłocznie informuje 
konsumenta, w sytuacji gdy 
nieuregulowane zobowiązania 
uniemożliwiają zamknięcie rachunku 
płatniczego.

Or. en

Poprawka 79

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przekazuje otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych informacje, o których 
mowa w ust. 3 lit. a), b) i c), w ciągu 
siedmiu dni kalendarzowych od 
otrzymania wniosku;

a) przekazuje otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych informacje, o których 
mowa w ust. 3 lit. a), b) i c), w ciągu 
siedmiu dni roboczych od otrzymania 
wniosku;

Or. en

Poprawka 80

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) anuluje wszelkie zlecenia stałe i 
zaprzestaje akceptowania poleceń zapłaty 
na rachunku płatniczym od dnia 
wskazanego przez otrzymującego dostawcę 
usług płatniczych, o ile przekazujący 
dostawca usług płatniczych nie zapewnia 
mechanizmu automatycznego 
przekierowywania zleceń stałych i poleceń 
zapłaty na rachunek posiadany przez 
konsumenta u otrzymującego dostawcy 
usług płatniczych;

b) anuluje wszelkie zlecenia stałe i 
zaprzestaje akceptowania poleceń zapłaty 
na rachunku płatniczym od dnia 
wskazanego przez otrzymującego dostawcę 
usług płatniczych, o ile przekazujący 
dostawca usług płatniczych nie zapewnia 
jeszcze mechanizmu automatycznego 
przekierowywania zleceń stałych i poleceń 
zapłaty na rachunek posiadany przez 
konsumenta u otrzymującego dostawcy 
usług płatniczych;

Or. en

Poprawka 81

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) przekazuje pozostałe saldo dodatnie z 
rachunku płatniczego na rachunek 
posiadany u otrzymującego dostawcy usług 
płatniczych;

c) przekazuje całe pozostałe saldo dodatnie 
z rachunku płatniczego na rachunek 
posiadany u otrzymującego dostawcy usług 
płatniczych;

Or. en

Poprawka 82

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W przypadku określonym w ust. 8 
obowiązują terminy dwa razy dłuższe niż 
wskazano w ust. 3, 4 i 6. Niniejszy przepis 
podlega przeglądowi zgodnie z art. 27.

9. W przypadku określonym w ust. 8 
obowiązują terminy dwa razy dłuższe niż 
wskazano w ust. 3, 4 i 6, z wyjątkiem 
transakcji wchodzących w zakres art. 1 
rozporządzenia (UE) nr 260/2012 [SEPA]. 
Niniejszy przepis podlega przeglądowi 
zgodnie z art. 27.
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Or. en

Poprawka 83

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Automatyczne przekierowywanie

1. Państwa członkowskie zapewniają 
mechanizm automatycznego 
przekierowywania płatności z jednego 
rachunku płatniczego na drugi, 
wyposażony w system automatycznego 
powiadamiania płatników i odbiorców o 
przekierowywaniu płatności, która ich 
dotyczy.
2. EUNB zapewnia właściwym organom 
wsparcie techniczne w związku z 
uruchomieniem systemów 
automatycznego przekierowywania.

Or. en

Poprawka 84

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ewentualne opłaty pobierane przez 
przekazującego lub otrzymującego 
dostawcę usług płatniczych od konsumenta 
za dowolną usługę świadczoną zgodnie z 
art. 10, inną niż usługi, o których mowa w 
ust. 1–3, były odpowiednie i zgodne z 
faktycznymi kosztami ponoszonymi przez 
danego dostawcę usług płatniczych.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ewentualne opłaty pobierane przez 
przekazującego lub otrzymującego 
dostawcę usług płatniczych od konsumenta 
za dowolną usługę świadczoną zgodnie z 
art. 10, inną niż usługi, o których mowa w 
ust. 1–3, były odpowiednie i zgodne z 
faktycznymi kosztami ponoszonymi przez 
danego dostawcę usług płatniczych.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
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przekazujący dostawca usług płatniczych 
pobierał takie opłaty jedynie w przypadku, 
gdy przed datą otrzymania wniosku o 
dokonanie usługi przeniesienia rachunku 
zgodnie z art. 10 ust. 4 konsument 
posiadał rachunek płatniczy przez okres 
krótszy niż 12 miesięcy.

Or. en

Poprawka 85

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
co najmniej jeden dostawca usług 
płatniczych na ich terytorium oferował 
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podstawowe rachunki 
płatnicze nie były oferowane jedynie przez 
dostawców usług płatniczych 
prowadzących rachunek wyłącznie z 
zastosowaniem narzędzi bankowości 
internetowej.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsumenci przebywający legalnie na 
terenie Unii mieli prawo do otwarcia i 
korzystania z podstawowego rachunku 
płatniczego. Prawo to przysługuje 
niezależnie od miejsca pobytu 
konsumenta. Kryteria takie, jak poziom 
dochodów konsumenta, historia 
kredytowa, poziom zadłużenia lub 
spodziewany obrót, nie są brane pod 
uwagę przy otwieraniu podstawowego 
rachunku płatniczego.

Or. en

Poprawka 86

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby na ich terytorium funkcjonował 
system oferujący konsumentom 
podstawowy rachunek płatniczy.
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Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
system, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, spełniał następujące warunki:
a) wymaga się przynajmniej od dostawców 
usług płatniczych oferujących rachunki 
płatnicze uwzględniające wszystkie usługi 
wskazane w art. 16 oferowania 
podstawowego rachunku płatniczego, z 
wyjątkiem sytuacji, o których mowa w 
ust. 3;
b) podstawowe rachunki płatnicze nie są 
oferowane jedynie przez dostawców usług 
płatniczych prowadzących rachunek
wyłącznie z zastosowaniem narzędzi 
bankowości internetowej;
c) wdrożono mechanizm umożliwiający 
konsumentom nieposiadającym stałego 
adresu zamieszkania spełnienie wymogów 
określonych w rozdziale II dyrektywy 
2005/60;
d) wdrożono mechanizm zapewniający 
przekazywanie konsumentom 
nieposiadającym rachunku, 
konsumentom wrażliwym oraz 
konsumentom mobilnym informacji o 
dostępności rachunków podstawowych;
e) wykonanie prawa, o którym mowa w 
ust. 1, nie wiąże się z nadmiernymi 
trudnościami lub obciążeniami dla 
konsumenta;
f) wdrożono mechanizm umożliwiający 
dostawcom usług płatniczych sprawdzenie 
w sposób przejrzysty, rzetelny i szybki, czy 
konsument posiada już podstawowy 
rachunek płatniczy w danym państwie 
członkowskim;
g) usługa przeniesienia rachunku, o 
której mowa w art. 10 i 11, ma 
zastosowanie, w przypadku gdy w ramach 
usługi przeniesienia rachunku konsument 
pragnie przejść z innego rachunku 
płatniczego na podstawowy rachunek 
płatniczy.
Państwa członkowskie mogą wyłączyć 
dostawców usług płatniczych innych niż 
dostawcy wskazani w lit. b) z obowiązku 
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oferowania podstawowego rachunku 
płatniczego, jeżeli jest to obiektywnie 
uzasadnione z uwagi na charakter 
instytucji płatniczej lub asortymentu usług 
płatniczych oferowanych przez danego 
dostawcę usług płatniczych, przy czym 
wyłączenie nie narusza prawa 
konsumentów do dostępu do rachunków 
płatniczych. 

Or. en

Poprawka 87

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii prawo do otworzenia 
podstawowego rachunku płatniczego u 
dostawcy lub dostawców usług płatniczych 
określonych zgodnie z ust. 1 oraz do 
korzystania z takiego rachunku. Prawo to 
przysługuje niezależnie od miejsca pobytu 
konsumenta. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby korzystanie z tego prawa 
przez konsumenta nie wiązało się z 
nadmiernymi trudnościami lub 
obciążeniami. Przed otwarciem 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawcy usług płatniczych sprawdzają, 
czy dany konsument posiada rachunek 
płatniczy na terytorium danego państwa.

2. Przed otwarciem podstawowego 
rachunku płatniczego dostawcy usług 
płatniczych sprawdzają, czy dany 
konsument posiada rachunek płatniczy na 
terytorium danego państwa.

Or. en

Poprawka 88

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) jeżeli konsument posiada już rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego na terytorium danego 
państwa, który umożliwia mu korzystanie z 
usług płatniczych wymienionych w art. 17
ust. 1;

a) jeżeli konsument posiada rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego na terytorium danego 
państwa, który umożliwia mu korzystanie z 
usług płatniczych wymienionych w art. 16
ust. 1;

Or. en

Poprawka 89

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadkach wymienionych w ust. 3 
dostawca usług płatniczych niezwłocznie i 
nieodpłatnie informował konsumenta na 
piśmie o odrzuceniu wniosku, chyba że 
przekazanie takiej informacji byłoby 
sprzeczne z celami związanymi z 
bezpieczeństwem narodowym lub
porządkiem publicznym.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby proces przetwarzania wniosków o 
udzielenie dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego przez dostawców 
usług płatniczych nie trwał dłużej niż dwa 
tygodnie od daty otrzymania kompletnego 
wniosku, w tym dokumentu tożsamości.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
przypadkach wymienionych w ust. 3 
dostawca usług płatniczych niezwłocznie i 
nieodpłatnie informował konsumenta na 
piśmie o powodzie odrzucenia wniosku, 
chyba że przekazanie takiej informacji 
byłoby sprzeczne z celami związanymi z 
bezpieczeństwem narodowym lub
dostępnymi alternatywnymi 
mechanizmami rozstrzygania sporów.

Or. en

Poprawka 90

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie w ramach podstawowego 
rachunku płatniczego następujących usług 
płatniczych:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie w ramach podstawowego 
rachunku płatniczego następujących usług:

Or. en

Poprawka 91

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) poleceń przelewu. 3) poleceń przelewu, w tym zleceń stałych.

Or. en

Poprawka 92

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsument nie otrzymywał oferty kredytu 
w rachunku bieżącym w połączeniu z 
posiadanym podstawowym rachunkiem 
płatniczym.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsument nie otrzymywał oferty kredytu 
w rachunku bieżącym w połączeniu z 
posiadanym podstawowym rachunkiem 
płatniczym. Państwa członkowskie mogą 
zezwolić dostawcom usług płatniczych na 
udzielenie dostępu do bardzo małej kwoty, 
stanowiącej tymczasowe środki buforowe 
dla konsumentów, w przypadku gdy opłaty 
pobierane przez dostawcę w związku z 
tymi kwotami podawane są do wiadomości 
konsumenta osobno i są przynajmniej tak 
samo korzystne, jak opłaty z tytułu kredytu 
w rachunku bieżącym u danego dostawcy.

Or. en
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Poprawka 93

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 24 w 
celu dokonania aktualizacji wykazu usług 
oferowanych w ramach podstawowego 
rachunku płatniczego z uwagi na zmiany 
w zakresie środków płatniczych i postęp 
techniczny.

Or. en

Poprawka 94

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych oferowali 
usługi wymienione w art. 16 nieodpłatnie 
lub za adekwatną opłatą.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych oferowali 
usługi wymienione w art. 16 nieodpłatnie 
lub za adekwatną opłatą. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby 
podstawowy rachunek płatniczy był 
zawsze rachunkiem płatniczym o 
najniższych opłatach z tytułu uzyskania 
dostępu do minimalnego pakietu usług 
określonych w danym państwie 
członkowskim zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2.

Or. en

Poprawka 95

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
opłaty pobierane od konsumenta w wyniku 
niewypełnienia przez konsumenta 
zobowiązań określonych w umowie 
ramowej były adekwatne.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
opłaty pobierane od konsumenta w wyniku 
niewypełnienia przez konsumenta 
zobowiązań określonych w umowie 
ramowej były rozsądne i zgodne ze 
zwyczajową polityką cenową dostawcy 
usług.

Or. en

Poprawka 96

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy określiły, jakie opłaty są 
adekwatne, na podstawie jednego lub kilku 
z poniższych kryteriów:

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy ustaliły rozsądny górny 
limit sumy opłat rocznych na podstawie 
jednego lub kilku z poniższych kryteriów:

Or. en

Poprawka 97

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) całkowitych kosztów związanych z 
prowadzeniem podstawowego rachunku 
płatniczego;

skreślona

Or. en
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Poprawka 98

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) przez ponad 12 kolejnych miesięcy na 
rachunku nie dokonywano żadnych 
transakcji;

b) przez ponad 24 kolejne miesiące na 
rachunku nie dokonywano żadnych 
transakcji;

Or. en

Poprawka 99

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku rozwiązania umowy 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawca usług płatniczych nieodpłatnie 
poinformował na piśmie konsumenta o 
przyczynach i uzasadnieniu rozwiązania 
takiej umowy co najmniej 2 miesiące przed 
datą, w której rozwiązanie umowy staje się 
skuteczne.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku rozwiązania umowy 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawca usług płatniczych nieodpłatnie 
poinformował na piśmie konsumenta o 
przyczynach i uzasadnieniu rozwiązania 
takiej umowy oraz o dostępnych 
alternatywnych mechanizmach 
rozstrzygania sporów co najmniej 2 
miesiące przed datą, w której rozwiązanie 
umowy staje się skuteczne.

Or. en

Poprawka 100

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie środków mających na celu 
zwiększanie świadomości opinii publicznej
w zakresie dostępności podstawowych 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
opinia publiczna była poinformowana o
dostępności podstawowych rachunków 
płatniczych, ich warunków cenowych, 
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rachunków płatniczych, ich warunków 
cenowych, procedur, które należy 
przeprowadzić w celu skorzystania z prawa 
dostępu do podstawowych rachunków 
płatniczych oraz metod uzyskania dostępu 
do alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów.

procedur, które należy przeprowadzić w 
celu skorzystania z prawa dostępu do 
podstawowych rachunków płatniczych 
oraz metod uzyskania dostępu do 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby środki komunikacji były 
odpowiednie, właściwie ukierunkowane i 
dobrze dostosowane do potrzeb i 
problemów konsumentów 
nieposiadających rachunku, 
konsumentów wrażliwych i mobilnych. 

Or. en

Poprawka 101

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organy, o których mowa w ust. 1, 
posiadają wszystkie uprawnienia niezbędne 
do wykonywania ich obowiązków. W 
przypadku gdy do zapewnienia i 
monitorowania skutecznego przestrzegania 
niniejszej dyrektywy uprawniony jest 
więcej niż jeden właściwy organ, państwa 
członkowskie zapewniają ścisłą 
współpracę pomiędzy tymi organami, tak 
aby mogły one skutecznie wykonywać 
swoje obowiązki.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, są 
niezależne od dostawców usług 
płatniczych i posiadają wszystkie 
uprawnienia i zasoby niezbędne do 
wykonywania ich obowiązków. W 
przypadku gdy do zapewnienia i 
monitorowania skutecznego przestrzegania 
niniejszej dyrektywy uprawniony jest 
więcej niż jeden właściwy organ, państwa 
członkowskie zapewniają ścisłą 
współpracę pomiędzy tymi organami, tak 
aby mogły one skutecznie wykonywać 
swoje obowiązki.

Or. en

Poprawka 102

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom dostęp do skutecznych i 
wydajnych procedur pozasądowego
rozstrzygania sporów dotyczących praw i 
obowiązków ustanowionych na mocy 
niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie ustanawiają 
adekwatne i skuteczne procedury 
składania skarg i dochodzenia roszczeń w 
ramach pozasądowego rozstrzygania 
sporów pomiędzy konsumentami a 
dostawcami usług płatniczych
dotyczących praw i obowiązków 
ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy. Państwa członkowskie 
wyznaczają w tym celu istniejące organy 
lub, w stosownych przypadkach, 
ustanawiają nowe organy.

Or. en

Poprawka 103

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dostawcy usług płatniczych 
przestrzegali zaleceń przynajmniej 
jednego organu zajmującego się 
alternatywnym rozstrzyganiem sporów, 
spełniającego następujące kryteria:
a) bieg terminu do wniesienia sporu do 
sądu ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury alternatywnego rozstrzygania 
sporów;
b) procedura jest bezpłatna lub wiąże się z 
umiarkowanymi kosztami, co zostało 
określone w przepisach krajowych;
c) środki elektroniczne nie stanowią 
jedynych środków, za których 
pośrednictwem strony mogą uzyskać 
dostęp do procedury;
d) zapewniono równe reprezentowanie 
dostawców, konsumentów i innych 
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użytkowników.

Or. en

Poprawka 104

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nakładają 
obowiązek współpracy na organy 
odpowiedzialne za tego rodzaju procedury 
pozasądowego rozstrzygania sporów, aby 
umożliwić rozstrzyganie sporów 
transgranicznych.

Or. en

Poprawka 105

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – akapit pierwszy c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję oraz EUNB o wyznaczonych 
organach, o których mowa w ust. 1, [sześć 
miesięcy po dacie wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy] i niezwłocznie 
powiadamiają Komisję o wszelkich 
późniejszych zmianach dotyczących tych 
organów.

Or. en

Poprawka 106

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki i sankcje administracyjne Środki administracyjne i zastosowanie 
sankcji administracyjnych

Or. en

Poprawka 107

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy ustalaniu rodzaju środków 
administracyjnych oraz wysokości 
grzywien administracyjnych właściwe 
organy biorą pod uwagę:
a) wagę naruszenia i czas jego trwania;
b) skalę korzyści uzyskanych lub strat 
unikniętych przez odpowiedzialną osobę 
fizyczną lub prawną, o ile można je 
ustalić;
c) straty poniesione przez osoby trzecie w 
związku z naruszeniem, o ile można je 
ustalić;
d) pozycję finansową odpowiedzialnego 
dostawcy usług płatniczych;
e) wcześniejsze naruszenia przepisów 
przyjętych w związku z wejściem w życie 
dyrektywy, których dopuścił się dostawca 
usług płatniczych;
f) gotowość odpowiedzialnego dostawcy 
usług płatniczych do współpracy z 
właściwym organem.

Or. en
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Poprawka 108

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNB wydaje wytyczne przeznaczone dla 
właściwych organów zgodnie z art. 16 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 
dotyczące rodzajów środków i kar 
administracyjnych oraz wysokości 
grzywien administracyjnych.

Or. en

Poprawka 109

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – akapit pierwszy c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy bez zbędnych opóźnień 
podawały do publicznej wiadomości 
informacje o nałożeniu wszelkich kar lub 
zastosowaniu wszelkich środków z tytułu 
naruszenia przepisów krajowych 
transponujących niniejszą dyrektywę, w 
tym informacje o rodzaju i charakterze 
naruszenia.

Or. en

Poprawka 110

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – akapit pierwszy d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o przepisach dotyczących kar w 
terminie [18 miesięcy od daty wejścia w 
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życie niniejszej dyrektywy] oraz o każdej 
późniejszej zmianie tych przepisów.

Or. en

Poprawka 111

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 23 wchodzi w życie tylko jeśli
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 23 wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie trzech
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
kiedy przed upływem tego terminu 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 112

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po raz pierwszy w ciągu trzech lat od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy, a 
następnie co dwa lata państwa 
członkowskie przekazują Komisji 
informacje na temat następujących kwestii:

Po raz pierwszy w ciągu [3 lat po dacie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy], a 
następnie co roku państwa członkowskie 
przekazują Komisji informacje na temat 
następujących kwestii:

Or. en



PE514.602v02-00 64/71 PR\941438PL.doc

PL

Poprawka 113

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedstawia sprawozdanie roczne 
w oparciu o informacje przekazane przez 
państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 114

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) liczby akredytowanych porównywarek 
internetowych ustanowionych zgodnie z 
art. 7;

b) liczby akredytowanych porównywarek 
internetowych ustanowionych zgodnie z 
art. 7 oraz najlepszych praktyk w zakresie 
satysfakcji użytkowników porównywarek 
internetowych;

Or. en

Poprawka 115

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) liczby przeniesionych rachunków 
płatniczych, średniej opłaty pobieranej za 
przeniesienie rachunku, liczby przypadków 
odmowy przeniesienia rachunku;

c) liczby przeniesionych rachunków 
płatniczych, średniego czasu realizacji 
przeniesienia, średniej całkowitej opłaty 
pobieranej za przeniesienie rachunku, 
liczby przypadków odmowy przeniesienia 
rachunku, najczęstszych problemów, 
których doświadczają konsumenci 
podczas przenoszenia rachunku;

Or. en
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Poprawka 116

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – akapit pierwszy – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) danych dotyczących liczby 
konsumentów nieposiadających rachunku 
w państwie członkowskim;

Or. en

Poprawka 117

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ciągu pięciu lat od daty wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy, w stosownych 
przypadkach wraz z odpowiednim 
wnioskiem ustawodawczym.

1. W ciągu czterech lat od daty wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy, w stosownych 
przypadkach wraz z odpowiednim 
wnioskiem ustawodawczym.

Sprawozdanie obejmuje:
a) zestawienie wszystkich postępowań 
wszczętych przez Komisję w związku z 
niewłaściwym lub niepełnym wykonaniem 
niniejszej dyrektywy;
b) ocenę wpływu niniejszej dyrektywy na 
harmonizację i integrację bankowości 
detalicznej na terenie UE oraz na 
konkurencję i średni poziom opłat w 
państwach członkowskich;
c) strategie poprawy jakości, przejrzystości 
i porównywalności usług płatniczych 
oferowanych w całej UE, w tym 
przejrzystości modeli biznesowych i
strategii inwestycyjnych oraz społecznej
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odpowiedzialności przedsiębiorstw;
d) ocenę kosztów i korzyści związanych z 
wdrożeniem możliwości pełnego 
przenoszenia numerów rachunków 
płatniczych w całej UE, w tym plan 
działania, w którym określa się konkretne 
kroki, jakie należy podjąć w związku z 
tego rodzaju wdrożeniem;
e) ocenę charakterystyki konsumentów, 
którzy otworzyli podstawowe rachunki 
płatnicze po transpozycji dyrektywy;
f) przykłady najlepszych praktyk z państw 
członkowskich w zakresie ograniczania 
wykluczenia konsumentów z dostępu do 
usług płatniczych;
g) ocenę opłat pobieranych w związku z
podstawowymi rachunkami płatniczymi, 
przy uwzględnieniu kryteriów określonych
w art. 17 ust. 3;
h) ocenę możliwości ustanowienia
górnego limitu sumy opłat rocznych z 
tytułu otwarcia i korzystania z 
podstawowego rachunku płatniczego, 
obowiązującego w całej UE, oraz 
sposobów dostosowania tego limitu do 
specyfiki krajowej;
i) ocenę wpływu udostępnienia 
podstawowych rachunków płatniczych na 
rynek innych rachunków płatniczych, w 
ramach których oferuje się podobne 
usługi.

Or. en

Poprawka 118

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 
państwa członkowskie przyjmują, 
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publikują i stosują przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne konieczne 
do spełnienia zapisów:
a) art. 4-8 w ciągu [15 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy];
b) art. 11a w związku z transakcjami w 
obrębie państwa członkowskiego do dnia 1 
stycznia 2016 r. oraz w związku z 
transakcjami w obrębie UE do dnia 1 
stycznia 2020 r. 

Or. en
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UZASADNIENIE

Rynek wewnętrzny UE przechodzi proces modernizacji i powstawania coraz większych 
współzależności. W dobie kryzysu oraz rozszerzania Unii o kolejne państwa członkowskie 
zjawisko wewnętrznej migracji pracowników, studentów i praktykantów będzie się nasilać. 
Jednocześnie stale maleje rola gotówki jako dobra publicznie i bezpłatnie udostępnianego 
użytkownikom przez banki centralne. Obecnie w wielu państwach członkowskich 
konsumenci robią większe zakupy przy użyciu środków elektronicznych. Ponadto w celu 
zwalczania szarej strefy gospodarki i oszustw podatkowych niektóre państwa członkowskie 
ograniczyły transakcje gotówkowe. 

W społecznym i gospodarczym interesie leży również zapewnienie wszystkim obywatelom 
dostępu do nowoczesnych i konkurencyjnych usług płatniczych, spełniających wysokie 
normy jakości. Unia Europejska powinna przyjąć za priorytet, również ze względu na 
doświadczenia z kryzysu, odbudowę zaufania konsumentów do europejskiego sektora 
finansowego. W tym celu konieczne jest zwiększenie przejrzystości opłat za prowadzenie 
rachunku płatniczego dla klientów banków. Również zapewnienie solidnych gwarancji 
socjalnych stanowi niezbędne działanie w ramach stabilizacji społeczeństw dotkniętych 
kryzysem.

Większe możliwości przenoszenia rachunków płatniczych dadzą klientom banków dostęp do 
trudno osiągalnych i pozakonkurencyjnych rynków, a w rozumieniu potrzeb konsumentów –
rozwój tychże rynków. Procedury transgranicznego przenoszenia rachunków pewne z punktu 
widzenia prawa są ponadto istotne do zagwarantowania praw mobilnych obywateli Unii na 
terenie całego rynku wewnętrznego. Większa liczba przypadków transgranicznego 
przenoszenia rachunków powinna również doprowadzić do zapewnienia atrakcyjnych pod 
względem ceny i jakości ofert usług płatniczych we wszystkich państwach członkowskich. 

Należy wyrazić uznanie dla wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy jako przykładu dobrej 
demokratycznej współpracy między Komisją a Parlamentem. W 2012 r. Parlament 
Europejski, przyjmując sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie dostępu do 
podstawowych usług płatniczych, zażądał bowiem rychłego przedstawienia inicjatywy 
ustawodawczej w sprawie zapewnienia prawa dostępu do podstawowych usług płatniczych. 

1. Porównywalność opłat za prowadzenie rachunku płatniczego

Komisja opowiada się za zapewnieniem klientom banków lepszego przeglądu ofert 
rachunków płatniczych. W tym celu dostawcy usług powinni używać jednakowych terminów 
do nazywania jednakowych usług. Krajowe organy nadzorcze oraz Komisja powinny 
przekazać podmiotom na rynku ujednolicone terminy i definicje dotyczące najważniejszych 
usług płatniczych. Przed zawarciem umowy klienci powinni wiedzieć, jakie opłaty wiążą się 
z wyborem danego rachunku płatniczego. Odpowiada to praktykom prawnym przyjętym na 
innych rynkach, na których obowiązek oznaczania cen jest normą. W tym celu dostawcy 
usług powinni sporządzać ujednolicone zestawienia zawierające informacje o opłatach oraz 
słowniczki pojęć z definicjami powszechnych usług płatniczych, a także regularnie 
i szczegółowo informować klientów o opłatach poniesionych za usługi, z których skorzystali. 
W celu zapewnienia porównywalności wobec dużego nagromadzenia informacji dokumenty 
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dotyczące informacji o opłatach i zestawienia na temat osobistych rachunków będą 
poddawane badaniom konsumenckim. 

Z ankiet przeprowadzonych w niektórych państwach członkowskich o wysokim 
współczynniku osób nieposiadających rachunku płatniczego wynika, że konsumentom 
brakuje podstawowego zaufania do banków. Zdaniem sprawozdawcy, wobec faktu, że klienci 
powierzają znaczną część swojego majątku bankom, które mogą bezpośrednio ściągać opłaty, 
odsetki i sankcje, niezbędna jest pełna przejrzystość. Przejrzystość w zakresie opłat stanowi 
tym samym istotne narzędzie likwidacji zjawiska nieposiadania rachunków płatniczych, 
modernizacji gospodarek europejskich i zahamowania rozwoju szarej strefy gospodarki. 

Dodatkowo w każdym państwie członkowskim powinna powstać przynajmniej jedna 
porównywarka internetowa, w której zestawione będą struktury kosztów dostawców 
rachunków płatniczych. Wiarygodność tych porównywarek ma kluczowe znaczenie. 
Propozycja Komisji, aby porównywarki internetowe spełniające minimalne wymagania 
w zakresie niezależności i kompletności prowadzonego serwisu uzyskiwały akredytację
organów nadzorczych, jest krokiem we właściwym kierunku. W projekcie sprawozdania 
uzupełniono kryteria akredytacji. Ponadto we wszystkich państwach członkowskich organy 
nadzorcze powinny zapewnić własny system porównywania ofert rachunków płatniczych w 
danym państwie członkowskim. Aby uwzględnić potrzeby mobilnych konsumentów, 
powstanie unijny portal informacyjny na temat porównywarek internetowych na szczeblu 
krajowym. 

Klienci banków powinni mieć zatem dostęp do informacji o wysokiej i niezmiennej jakości, 
aby w nieskomplikowany sposób mogli porównywać stosunek ceny do jakości 
poszczególnych rachunków płatniczych.

2. Przenoszenie rachunku płatniczego 

W większości państw członkowskich rynek rachunków płatniczych cechuje się niską 
mobilnością konsumentów. Zaledwie 16 proc. respondentów badania Eurobarometru z 2012 r. 
przyznało, że w ciągu ostatnich pięciu lat otworzyło nowy rachunek płatniczy. Ze względu na 
niewielką konkurencję w niektórych państwach znacznie podniesiono opłaty za prowadzenie 
rachunku. Oczekuje się, że dzięki ułatwieniom i zapewnieniu pewności prawa dla 
konsumentów przy przenoszeniu rachunku płatniczego oferta będzie w większym stopniu 
odpowiadać potrzebom konsumentów oraz że innowacje w średnioterminowej perspektywie 
podniosą konkurencyjność europejskich dostawców usług płatniczych. 

Celem inicjatywy Komisji jest jasny podział kompetencji przy przenoszeniu rachunków 
płatniczych. W ramach zaproponowanej przez Komisję procedury przy przenoszeniu 
rachunku stosuje się praktykowane już standardy Komitetu Europejskiego Sektora 
Bankowego. Słabymi punktami tego dobrowolnego zobowiązania są jednak niski stopień jego 
rozpoznawalności oraz niejednolity sposób stosowania go przez dostawców usług 
płatniczych. Ponadto we wniosku Komisji przewiduje się również  ułatwienie 
transgranicznego przenoszenia rachunków płatniczych. 

Również w tym względzie podejście Komisji jest zasadniczo godne poparcia i niezbędne do 
usuwania nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku. Ze względu na wysoce newralgiczny 
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charakter produktu, jakim jest „rachunek płatniczy”, właściwe byłoby zaoferowanie 
konsumentom konkretnych usług pomocy i gwarancji przy przenoszeniu przez nich 
rachunków płatniczych. Sprawozdawca popiera zatem zaproponowaną przez Komisję 
procedurę, wraz z zastosowaniem jej do transgranicznego przenoszenia rachunków wewnątrz 
UE. Państwa członkowskie powinny jednak dodatkowo zaoferować automatyczne systemy 
przekierowywania płatności, jakie z dużym sukcesem są już stosowane w niektórych 
państwach członkowskich. Z doświadczenia wynika, że problemy i opóźnienia związane 
z przenoszeniem rachunków powstają z reguły z zaniedbań osób trzecich, które nie przenoszą 
swoich płatności w sposób płynny. Powstająca w ten sposób niepewność względnie nakład 
czasowy konieczny do pełnego zakończenia przeniesienia rachunku płatniczego zmniejszają 
atrakcyjność zmiany dostawcy usług. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego powinien 
wspierać państwa członkowskie w tworzeniu odpowiednich modeli. W dalszej perspektywie 
poruszona zostanie kwestia wprowadzenia numerów rachunków płatniczych przenośnych na 
terenie całej UE.

3. Dostęp do podstawowego rachunku płatniczego

Z najnowszych badań wynika, że kwestia prawa do rachunku płatniczego była dotychczas 
bagatelizowana. Inicjatywa Komisji ma wzgląd na dwie grupy docelowe. Według badania 
Banku Światowego 56 mln obywateli mieszkających w UE dotychczas nie mogło korzystać 
z podstawowych rachunków płatniczych. Blisko połowa tej grupy chciałaby jednak otworzyć 
rachunek płatniczy. Mimo że problem nieposiadania rachunków płatniczych jest szczególnie 
palący w niektórych państwach członkowskich, to do tej pory w niemal wszystkich państwach 
członkowskich konsumenci o trudnej sytuacji finansowej napotykali problemy w uzyskaniu 
dostępu do rachunku płatniczego, na który mogliby sobie pozwolić. Oprócz tej grupy również 
obywatele mieszkający poza swoim krajem pochodzenia powinni móc korzystać z prawa do 
podstawowego rachunku płatniczego obowiązującego na terenie całej UE. 15,8 mln obywateli 
korzysta obecnie ze swobody przepływu przysługującej obywatelom Unii. Do grupy tej 
dochodzi 20,2 mln imigrantów z krajów spoza UE, których integrację znacznie utrudnia brak 
prawa do podstawowego rachunku płatniczego. 

Rachunek płatniczy stanowi dobro podstawowe. Rachunki te są tym ważniejsze, że w coraz 
większym stopniu transakcje gotówkowe zastępowane są bezgotówkowymi, w tym 
elektronicznymi, formami płatności. Opowiedzenie się Komisji za prawem do podstawowego 
rachunku płatniczego obowiązującym na terenie całej UE stanowi istotny wkład w rynek 
wewnętrzny działający na rzecz obywateli. Aby obywatele faktycznie mogli korzystać z tego 
prawa, projekt Komisji musi zostać jednak doprecyzowany w kilku miejscach. 

W celu zapewnienia równych warunków działania na rynku wewnętrznym oraz 
niepodważania prawa dostępu w najbardziej odległych regionach, możliwie wszyscy 
dostawcy rachunków płatniczych powinni być zobowiązani do uwzględnienia w swojej 
ofercie podstawowych rachunków płatniczych w rozumieniu dyrektywy. Na wyjątki od tej 
zasady zezwala się jedynie w bardzo wąskim zakresie i w oparciu o obiektywne kryteria. 
Ponadto dostęp do podstawowych rachunków płatniczych nie powinien być ograniczony do 
konsumentów w danym państwie członkowskim, którzy nie posiadają rachunków. Także 
klienci korzystający z regularnego rachunku płatniczego, który nie spełnia ich wymagań, 
powinni mieć możliwość zamiany rachunku na podstawowy rachunek płatniczy. 
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Kolejny kluczowy punkt dotyczy opłat za korzystanie z podstawowego rachunku płatniczego, 
którymi obciążani są klienci banków. Rachunki takie powinny być oferowane bezpłatnie lub z 
zachowaniem rozsądnego poziomu kosztów. W każdym przypadku odpowiedzialne organy 
powinny ustanowić wiążącą górną granicę kosztów. Podstawowy rachunek płatniczy 
powinien z reguły stanowić najkorzystniejszy dostępny rachunek w ofercie dostawców usług 
płatniczych.


