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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je zmenený a doplnený 
text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje príslušným 
oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje oprava pri príprave 
konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text 
v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť 
schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho návrhu týkajúceho sa platného aktu, ktorý 
sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza platný akt a vo 
štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti prevzaté z ustanovenia 
platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť a doplniť, ktoré sa 
však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za 
platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so 
základnými funkciami
(COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0266),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0125/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre právne veci (A7-0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Hladké fungovanie vnútorného trhu
a rozvoj moderného, sociálne
inkluzívneho hospodárstva čoraz viac
závisí od univerzálneho poskytovania
platobných služieb. Keďže poskytovatelia
platobných služieb konajúci v súlade s
logikou trhu majú tendenciu zameriavať
sa na komerčne atraktívnych
spotrebiteľov a efektívne opúšťať
zraniteľných spotrebiteľov, a to bez 
rovnakej možnosti výberu produktov, nové
právne predpisy v tejto súvislosti musia
byť súčasťou stratégie inteligentného
hospodárstva pre Úniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Pre zlepšenie a rozvoj jednotného trhu 
retailového bankovníctva sa však dá urobiť 
viac. Konkrétne nedostatočná 
transparentnosť a porovnateľnosť 
poplatkov, ako aj ťažkosti pri presune 
platobných účtov ešte stále prekážajú 
vo využívaní úplne integrovaného trhu.

(3) Ako však uvádza Európsky parlament
vo svojom uznesení zo 4. júla 2012 s 
odporúčaniami Komisii o prístupe k 
základným bankovým službám, pre 
zlepšenie a rozvoj jednotného trhu 
retailového bankovníctva sa musí urobiť 
viac. Takýto vývoj by mal ísť ruka v ruke s
dosiahnutím toho, aby finančný sektor v
Európskej únii slúžil podnikom a
spotrebiteľom. V súčasnosti nedostatočná 
transparentnosť a porovnateľnosť 
poplatkov, ako aj ťažkosti pri presune 
platobných účtov ešte stále prekážajú 
vo využívaní úplne integrovaného trhu.
Treba riešiť problém rozdielov v kvalite
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produktov a nedostatočnej hospodárskej 
súťaže v retailovom bankovníctve a
dosiahnuť normy vysokej kvality.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Je veľmi dôležité, aby boli 
spotrebitelia schopní porozumieť 
poplatkom tak, aby mohli porovnávať 
ponuky od rôznych poskytovateľov 
platobných služieb a prijímať informované 
rozhodnutia o tom, ktorý účet najviac 
vyhovuje ich potrebám. Poplatky nemožno 
porovnávať, keď poskytovatelia 
platobných služieb používajú pre rovnaké 
platobné služby odlišnú terminológiu 
a poskytujú informácie v odlišných 
formátoch. Štandardizovaná terminológia 
v spojení s cielenými informáciami 
o poplatkoch za najtypickejšie platobné 
služby v jednotnom formáte môže 
spotrebiteľom pomôcť pochopiť aj 
porovnať poplatky.

(11) Je veľmi dôležité, aby boli 
spotrebitelia schopní porozumieť 
poplatkom tak, aby mohli porovnávať 
ponuky od rôznych poskytovateľov 
platobných služieb a prijímať informované 
rozhodnutia o tom, ktorý účet najviac 
vyhovuje ich potrebám. Pre spotrebiteľov 
je tiež potrebná úplná transparentnosť
poplatkov ex ante s cieľom poskytnúť im 
možnosť zodpovedného a trvalo 
udržateľného riadenia ich finančných 
záležitostí. Poplatky nemožno porovnávať, 
keď poskytovatelia platobných služieb 
používajú pre rovnaké platobné služby 
odlišnú terminológiu a poskytujú 
informácie v odlišných formátoch. 
Štandardizovaná terminológia pre
najtypickejšie platobné služby a ďalšie
poplatky spojené s poskytovaním
platobných účtov v jednotnom formáte 
v spojení s úplnými informáciami 
o poplatkoch môže spotrebiteľom pomôcť 
pochopiť aj porovnať poplatky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Spotrebitelia by mali najväčší 
prospech z informácií, ktoré sú stručné
a ktorých porovnanie medzi rôznymi 
poskytovateľmi platobných služieb je 
jednoduché. Nástroje sprístupnené 
spotrebiteľom na porovnanie ponúk 
platobných účtov by nemali priaznivý 
vplyv, ak by čas investovaný do skúmania 
zdĺhavých zoznamov poplatkov za rôzne 
ponuky prevážil nad výhodou zvoliť si 
ponuku s najlepším pomerom kvality a 
ceny. Z toho dôvodu by mala byť 
terminológia týkajúca sa poplatkov 
štandardizovaná len v prípade 
najtypickejších pojmov a vymedzení 
v členských štátoch, aby sa zabránilo 
riziku nadmerných informácií.

(12) Spotrebitelia by mali najväčší 
prospech z informácií, ktoré sú čo 
najstručnejšie, štandardizované a ich
porovnanie medzi rôznymi poskytovateľmi 
platobných služieb je jednoduché. Nástroje 
sprístupnené spotrebiteľom na porovnanie 
ponúk platobných účtov by mali byť 
mnohoraké, pričom sa musí vykonať 
spotrebiteľské testovanie. V tejto fáze by 
mala byť terminológia týkajúca sa 
poplatkov štandardizovaná len v prípade 
najtypickejších pojmov a vymedzení 
v členských štátoch, aby sa uľahčilo
rýchle vykonávanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Terminológiu v oblasti poplatkov by 
mali určiť príslušné vnútroštátne orgány, 
čím by sa umožnilo zohľadnenie špecifík 
miestnych trhov. Za typické sa považujú 
služby, ktoré sú predmetom poplatku aspoň 
u jedného poskytovateľa platobných 
služieb v členských štátoch. Okrem toho ak 
je to možné, terminológia v oblasti 
poplatkov by mala byť štandardizovaná na 
úrovni EÚ, čím by sa umožnilo porovnanie 
v rámci Únie. Európsky orgán pre 
bankovníctvo (EBA) by mal vypracovať 
usmernenia, ktoré členským štátom 
pomôžu určiť najtypickejšie platobné 
služby na vnútroštátnej úrovni , ktoré 
podliehajú poplatku.

(13) Terminológiu v oblasti poplatkov by 
mali určiť príslušné vnútroštátne orgány,
čím by sa umožnilo zohľadnenie špecifík 
miestnych trhov. Za typické sa považujú 
služby, ktoré sú predmetom poplatku aspoň 
u jedného poskytovateľa platobných 
služieb v členských štátoch. Okrem toho ak 
je to možné, terminológia v oblasti 
poplatkov by mala byť štandardizovaná na 
úrovni EÚ, čím by sa umožnilo porovnanie 
v rámci Únie. Európsky orgán pre 
bankovníctvo (EBA) by mal vypracovať 
usmernenia, ktoré členským štátom 
pomôžu určiť najtypickejšie platobné 
služby na vnútroštátnej úrovni , ktoré 
podliehajú poplatku. Na dosiahnutie
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účinného používania štandardizovanej
terminológie by tieto vymedzenia pojmov
mali byť dostatočne široké.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom pomôcť spotrebiteľom 
jednoducho porovnávať poplatky 
za platobný účet v rámci celého jednotného 
trhu by poskytovatelia platobných služieb 
mali poskytovať spotrebiteľom zoznam 
poplatkov účtovaných za služby uvedené v 
zozname v štandardizovanej terminológii. 
Takto by sa prispelo k vytvoreniu 
rovnakých podmienok medzi úverovými 
inštitúciami súperiacimi na trhu 
s platobnými účtami. Dokument s 
informáciami o poplatkoch by mal 
obsahovať len informácie 
o najtypickejších platobných službách 
v každom členskom štáte s použitím 
pojmov a vymedzení stanovených na 
úrovni EÚ, ak je to vhodné. S cieľom 
pomôcť spotrebiteľom porozumieť 
poplatkom, ktoré musia platiť za svoj 
platobný účet, by im mal byť dostupný 
slovník pojmov s vysvetleniami aspoň v 
prípade poplatkov a služieb uvedených v 
zozname. Slovník pojmov by mal slúžiť 
ako užitočný nástroj na zlepšenie 
porozumenia zmyslu poplatkov a mal by 
prispieť k tomu, aby si spotrebitelia mohli 
vyberať zo širšieho výberu ponúk 
platobných účtov. Mala by sa takisto 
zaviesť povinnosť, aby poskytovatelia 
platobných služieb informovali 
spotrebiteľov najmenej raz ročne 
o všetkých účtovaných poplatkoch. 
Informácie ex post by sa mali poskytovať 

(15) S cieľom pomôcť spotrebiteľom 
jednoducho porovnávať poplatky 
za platobný účet v rámci celého jednotného 
trhu by poskytovatelia platobných služieb 
mali poskytovať spotrebiteľom úplný
zoznam poplatkov účtovaných za všetky
služby spojené s poskytovaním platobného
účtu s využitím štandardizovaných pojmov
a ich vymedzení, ak je to možné.
V prípade potreby by sa v dokumente
s informáciami o poplatkoch mali
používať iba pojmy a ich vymedzenia
stanovené na úrovni Únie. Takto by sa 
prispelo k vytvoreniu rovnakých 
podmienok medzi úverovými inštitúciami 
súperiacimi na trhu s platobnými účtami. 
Aby bolo možné urobiť informované
rozhodnutie, dokument s informáciami 
o poplatkoch by mal informovať aj 
spotrebiteľov, ak sa na účet vzťahuje
systém ochrany vkladov, a mal by 
obsahovať najmenej dve nezávislé
posúdenia úverovej bonity poskytovateľa
platobných služieb, ak sú k dispozícii.
S cieľom pomôcť spotrebiteľom 
porozumieť poplatkom, ktoré musia platiť 
za svoj platobný účet, by im mal byť 
dostupný slovník pojmov s jasnými,
všeobecne zrozumiteľnými a
jednoznačnými vysvetleniami aspoň v 
prípade poplatkov a služieb uvedených v 
zozname. Slovník pojmov by mal slúžiť 
ako užitočný nástroj na zlepšenie 
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v osobitnom zhrnutí. To by malo
obsahovať úplný prehľad vzniknutých 
poplatkov, aby mohol spotrebiteľ 
porozumieť, akých poplatkov sa výdavky 
týkajú, a posúdiť, či je potrebné zmeniť 
spôsob využívania služieb alebo prejsť 
k inému poskytovateľovi. Najefektívnejšie 
by sa táto výhodu využila, keby sa ex post 
informácie o poplatkoch vzťahovali na 
rovnaké služby ako ex ante informácie.

porozumenia zmyslu poplatkov a mal by 
prispieť k tomu, aby si spotrebitelia mohli 
vyberať zo širšieho výberu ponúk 
platobných účtov. Mala by sa takisto 
zaviesť povinnosť, aby poskytovatelia 
platobných služieb bezplatne informovali 
spotrebiteľov raz za mesiac a raz ročne 
o všetkých účtovaných poplatkoch. 
Informácie ex post by sa mali poskytovať 
v osobitnom zhrnutí. Takýto výpis z
osobného účtu by mal obsahovať úplný 
prehľad pripísaných úrokov, vzniknutých 
poplatkov a upozornenia na zmeny výšky
poplatkov a úrokových sadzieb.
Spotrebiteľ by mal mať informácie 
potrebné na to, aby mohol porozumieť, 
akých poplatkov sa výdavky týkajú, 
a posúdiť, či je potrebné zmeniť spôsob 
využívania služieb alebo prejsť k inému 
poskytovateľovi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) S cieľom zabezpečiť jednotné 
používanie príslušnej terminológie na 
úrovni EÚ v celej Únii by členské štáty 
mali zaviesť povinnosť, aby poskytovatelia 
platobných služieb používali terminológiu 
pri komunikácii so spotrebiteľmi, a to aj 
v dokumente s informáciami o poplatkoch 
a vo výpise poplatkov, platnú na úrovni EÚ 
spolu so zachovanou vnútroštátnou 
štandardizovanou terminológiou uvedenou 
v predbežnom zozname. S výnimkou 
dokumentu s informáciami o poplatkoch 
a výpisu poplatkov môžu poskytovatelia 
platobných služieb používať na označenie 
služieb ochranné známky.

(17) S cieľom zabezpečiť jednotné 
používanie príslušnej terminológie na 
úrovni EÚ v celej Únii by členské štáty 
mali zaviesť povinnosť, aby poskytovatelia 
platobných služieb používali terminológiu 
pri komunikácii so spotrebiteľmi, a to aj 
v dokumente s informáciami o poplatkoch 
a vo výpise z osobného účtu, platnú na 
úrovni EÚ spolu so zachovanou 
vnútroštátnou štandardizovanou 
terminológiou uvedenou v predbežnom 
zozname. Poskytovatelia platobných
služieb môžu používať ochranné známky 
v dokumente s informáciami o poplatkoch
alebo vo výpise z osobného účtu za
predpokladu, že sa používajú popri
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štandardizovanej terminológii a ako
sekundárne označenie ponúkaných
služieb alebo účtov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Webové lokality na porovnávanie 
poplatkov sú pre spotrebiteľom účinným 
nástrojom na porovnanie predností rôznych 
ponúk platobných účtov na jednom mieste. 
Môžu vhodne vyvažovať potrebu, aby boli 
informácie jasné a stručné, ale aj úplné 
a komplexné, a to tak, že umožnia 
používateľom získať podrobnejšie 
informácie, ak o ne majú záujem. Takisto 
môžu znížiť náklady na vyhľadávanie, 
pretože spotrebitelia nebudú musieť 
zhromažďovať informácie od 
poskytovateľov platobných služieb 
samostatne.

(18) Nezávislé webové lokality na 
porovnávanie poplatkov môžu byť pre 
spotrebiteľom účinným nástrojom na 
porovnanie predností rôznych ponúk 
platobných účtov na jednom mieste za
predpokladu, že spotrebitelia považujú
poskytnuté informácie za dôveryhodné, 
nestranné a transparentné. Tieto webové
lokality môžu vhodne vyvažovať potrebu, 
aby boli informácie jasné a stručné, ale aj 
úplné a komplexné, a to tak, že umožnia 
používateľom získať všeobecné aj
personalizované a podrobnejšie 
informácie, ak o ne majú záujem. Takisto 
môžu znížiť náklady na vyhľadávanie, 
pretože spotrebitelia nebudú musieť 
zhromažďovať informácie od 
poskytovateľov platobných služieb 
samostatne. Je veľmi dôležité, aby 
spotrebitelia boli informovaní o 
dostupnosti spoľahlivých webových 
lokalít na porovnávanie poplatkov. 
Príslušné orgány by preto mali rozbehnúť 
kampane na informovanie verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 19
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom získať nestranné informácie 
o bankových poplatkoch by spotrebitelia 
mali mať možnosť prístupu na webové 
lokality na porovnávanie poplatkov, ktoré 
sú prevádzkovo nezávislé od 
poskytovateľov platobných služieb. 
Členské štáty by preto mali zabezpečiť, 
aby bola spotrebiteľom na ich príslušných 
územiach k dispozícii aspoň jedna taká 
webová lokalita. Tieto webové lokality na 
porovnávanie poplatkov môžu 
prevádzkovať príslušné orgány, iné 
verejné orgány a/alebo akreditovaní 
súkromní prevádzkovatelia. Členské štáty 
by mali vytvoriť dobrovoľný systém 
akreditácie, ktorý by súkromným 
prevádzkovateľom webových lokalít na 
porovnávanie poplatkov umožňoval 
požiadať o akreditáciu v súlade so 
stanovenými kvalitatívnymi kritériami. V 
prípade, že žiadna súkromná webová 
lokalita na porovnávanie nezíska 
akreditáciu, mala by sa zriadiť verejná 
lokalita, ktorú bude prevádzkovať 
príslušný orgán alebo iný verejný orgán. 
Tieto lokality by takisto mali spĺňať 
kvalitatívne kritériá.

(19) S cieľom získať nestranné informácie 
o bankových poplatkoch a úrokových
sadzbách by spotrebitelia mali mať 
možnosť prístupu na webové lokality na 
porovnávanie poplatkov, ktoré sú verejne 
prístupné a nezávislé od poskytovateľov 
platobných služieb. Členské štáty by preto 
mali zabezpečiť, aby spotrebitelia na ich 
príslušných územiach mali prístup k aspoň
jednej nezávislej a verejne prístupnej
webovej lokalite prevádzkovanej
príslušným orgánom alebo iným 
príslušným verejným orgánom alebo v ich 
mene. Táto webová lokalita by mala
poskytnúť doplňujúce informácie o
štandardizovanej terminológii Únie, práve
spotrebiteľa na prístup k platobným
účtom a postupoch pri presune účtu na
vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie. V
záujme zvýšenia dôvery spotrebiteľov v
ďalšie dostupné webové lokality na 
porovnávanie poplatkov by členské štáty 
mali vytvoriť dobrovoľný systém 
akreditácie, ktorý by súkromným 
prevádzkovateľom webových lokalít na 
porovnávanie poplatkov umožňoval 
požiadať o akreditáciu v súlade s 
osobitnými ustanoveniami o 
kvalitatívnych kritériách a kritériách 
nestrannosti. Komisia by mala v 
spolupráci s Európskym orgánom pre
bankovníctvo (EBA) vytvoriť portál Únie
pre webové lokality na porovnávanie
poplatkov prístupné v členských štátoch 
s cieľom zvýšiť dostupnosť
porovnateľných informácií o poplatkoch
a úrokových sadzbách pre mobilných
spotrebiteľov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Spotrebitelia sú motivovaní k presunu 
účtov len v prípade, že proces 
nepredstavuje nadmernú administratívnu 
a finančnú záťaž. Postup presunu 
platobných účtov k inému poskytovateľovi 
platobných služieb by mal byť jasný a 
rýchly. Prípadné poplatky účtované 
poskytovateľmi platobných služieb by 
v súvislosti so službou presunu účtu mali 
byť v súlade so skutočnými nákladmi, 
ktoré vznikli poskytovateľom platobných 
služieb. S cieľom priaznivo vplývať na 
hospodársku súťaž by mal byť presun účtu 
umožnený aj na cezhraničnej úrovni. 
Vzhľadom na to, že cezhraničný presun 
účtu by mohol byť komplikovanejší ako 
presun účtu na vnútroštátnej úrovni a od 
poskytovateľov platobných služieb si môže 
vyžadovať, aby prispôsobili a zdokonalili 
svoje vnútorné postupy, pre cezhraničný 
presun účtu by mali byť stanovené dlhšie 
lehoty. Potreba zachovať rôzne lehoty by 
sa mala zhodnotiť pri preskúmavaní 
navrhovanej smernice.

(21) Spotrebitelia sú motivovaní k presunu 
účtov len v prípade, ak potenciálny
prospech nevyvažuje vnímané riziko a ak
tento proces nepredstavuje nadmernú 
administratívnu a finančnú záťaž. Postup 
presunu platobných účtov k inému 
poskytovateľovi platobných služieb by mal 
byť jasný, rýchly a bezpečný. To možno 
dosiahnuť iba vtedy, ak členské štáty
budú poskytovať službu automatického
presmerovania platieb, vrátane
automatických oznámení príjemcom a
platiteľom. Tieto systémy by mali byť v
členských štátoch dostupné do roku 2016. 
Akékoľvek poplatky spojené so službou 
presunu účtu by mali byť účtované iba
odovzdávajúcimi poskytovateľmi
platobných služieb, ak spotrebiteľ mal
platobný účet kratšie ako 12 mesiacov.
S cieľom priaznivo vplývať na 
hospodársku súťaž by mal byť presun účtu 
umožnený aj na cezhraničnej úrovni. 
Vzhľadom na to, že presun účtu od
poskytovateľov platobných služieb mimo
jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA)
alebo k týmto poskytovateľom by mohol 
byť komplikovanejší ako presun účtu v 
rámci SEPA a od poskytovateľov 
platobných služieb si môže vyžadovať, aby 
prispôsobili a zdokonalili svoje vnútorné 
postupy, pričom pre presun účtu mimo 
SEPA by mali byť stanovené dlhšie 
lehoty. Potreba zachovať rôzne lehoty by 
sa mala zhodnotiť pri preskúmavaní 
navrhovanej smernice.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Proces presunu účtu by mal byť pre 
spotrebiteľa v čo najväčšej miere 
priamočiary. Členské štáty by mali 
zodpovedajúcim spôsobom zabezpečiť, aby 
bol prijímajúci poskytovateľ platobných 
služieb zodpovedný za iniciovanie 
a riadenie postupu v mene spotrebiteľa.

(22) Proces presunu účtu by mal byť pre 
spotrebiteľa v čo najväčšej miere 
priamočiary. Členské štáty by mali 
zodpovedajúcim spôsobom zabezpečiť, aby 
bol prijímajúci poskytovateľ platobných 
služieb zodpovedný za iniciovanie 
a riadenie postupu v mene spotrebiteľa a
aby si spotrebitelia a príslušní
zamestnanci bánk boli vedomí tejto
zodpovednosti a toho, ako vykonať proces
presunu účtu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Spotrebitelia by mali mať možnosť 
požiadať prijímajúceho poskytovateľa
platobných služieb, aby vykonal presun
všetkých pravidelných platieb alebo ich 
časti, ako aj prevod zostatku na účte, 
ideálne v rámci jedného stretnutia 
s prijímajúcim poskytovateľom platobných 
služieb. Spotrebitelia by preto mali mať 
možnosť podpísať jedno oprávnenie, 
ktorým udelia súhlas s uvedenými 
úlohami. Spotrebiteľ by mal byť pred 
udelením oprávnenia informovaný 
o všetkých krokoch postupu, ktoré sú 
potrebné na vykonanie presunu účtu.

(23) Ako všeobecné pravidlo a za
predpokladu, že spotrebiteľ na to poskytol
súhlas, by prijímajúci poskytovateľ
platobných služieb mal v mene 
spotrebiteľa vykonať presun pravidelných 
platieb, ako aj prevod akéhokoľvek
zostatku na účte, ideálne v rámci jedného 
stretnutia s prijímajúcim poskytovateľom 
platobných služieb. Spotrebitelia by preto 
mali mať možnosť podpísať jedno 
oprávnenie, ktorým poskytnú alebo odoprú
súhlas s uvedenými úlohami. Spotrebiteľ 
by mal byť pred udelením oprávnenia 
informovaný o všetkých krokoch postupu, 
ktoré sú potrebné na vykonanie presunu 
účtu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii a ktorí nevlastnia platobný účet 
v určitom členskom štáte, by mali mať v 
tomto členskom štáte možnosť otvoriť si a 
používať platobný účet so základnými 
funkciami. S cieľom zabezpečiť čo najširší 
prístup k týmto účtom by spotrebitelia mali 
k nim mať prístup bez ohľadu na ich 
finančné okolnosti, ako je nezamestnanosť 
alebo osobný bankrot, a na miesto ich 
pobytu. Okrem toho by sa malo udeliť 
právo na prístup k platobnému účtu so 
základnými funkciami v akomkoľvek 
členskom štáte, a to v súlade s 
požiadavkami smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. 
októbra 2005 o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí a financovania 
terorizmu, najmä vzhľadom na postupy 
povinnej starostlivosti vo vzťahu ku 
klientovi.

(27) Spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii a ktorí nevlastnia platobný účet 
v určitom členskom štáte, by mali mať v 
tomto členskom štáte možnosť otvoriť si a 
používať platobný účet so základnými 
funkciami. Členské štáty by mali ďalej 
zabezpečiť, aby sa služba presunu účtu
poskytovaná podľa tejto smernice
vzťahovala aj na platobné účty so
základnými funkciami. S cieľom 
zabezpečiť čo najširší prístup k týmto 
účtom by spotrebitelia mali k nim mať 
prístup bez ohľadu na ich finančné 
okolnosti, ako je nezamestnanosť alebo 
osobný bankrot, a na miesto ich pobytu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 27a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) Právo na prístup k platobnému účtu
so základnými funkciami by sa malo 
udeliť v akomkoľvek členskom štáte, a to
v súlade so smernicou Európskeho
parlamentu a Rady 2005/60/ES z 



PR\941438SK.doc 15/67 PE514.602v02-00

SK

26. októbra 2005 o predchádzaní 
využívania finančného systému na účely 
prania špinavých peňazí a financovania
terorizmu, najmä vzhľadom na postupy 
povinnej starostlivosti vo vzťahu ku 
klientovi. Mal by sa zaviesť mechanizmus 
s cieľom umožniť spotrebiteľom bez
trvalého bydliska splniť požiadavky
kapitoly II smernice 2005/60/ES a členské
štáty by mali zabezpečiť, aby sa tento 
mechanizmus používal primeraným
spôsobom a nepoužíval sa ako
neodôvodnená zámienka na odmietnutie
komerčne menej atraktívnych
spotrebiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 27b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27b) S cieľom zabezpečiť vhodný spôsob 
poskytovania služieb používateľom
platobných účtov so základnými
funkciami by členské štáty mali od 
poskytovateľov požadovať zabezpečenie 
toho, aby boli príslušní zamestnanci 
primerane vyškolení a aby potenciálne 
konflikty záujmov negatívne 
neovplyvňovali týchto zákazníkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 28
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby
spotrebiteľom ponúkal platobný účet so 
základnými funkciami aspoň jeden 
poskytovateľ platobných služieb. Prístup 
by nemal byť nadmerne zložitý a nemal by 
pre spotrebiteľov predstavovať vysoké 
náklady. V tejto súvislosti by členské štáty 
mali zvážiť faktory, ako je umiestnenie 
určených poskytovateľov platobných 
služieb na ich území. Aby sa riziko 
finančného vylúčenia spotrebiteľov znížilo 
na minimum, členské štáty by mali zlepšiť 
finančné vzdelávanie, a to aj v školách, a 
bojovať proti nadmernému zadlženiu. 
Okrem toho by členské štáty mali 
podporovať iniciatívu poskytovateľov 
platobných služieb s cieľom napomôcť 
poskytovanie platobných účtov so 
základnými funkciami v kombinácii s 
finančným vzdelávaním.

(28) Členské štáty by mali poskytovateľom
platobných služieb, ktorí poskytujú
platobné účty ako neoddeliteľnú súčasť
svojho pravidelného podnikania, stanoviť 
povinnosť ponúkať spotrebiteľom
platobný účet so základnými funkciami.
Prístup by nemal byť nadmerne zložitý 
a nemal by pre spotrebiteľov predstavovať 
vysoké náklady. Akékoľvek výnimky by sa 
preto mali zakladať na objektívnych a
reštriktívnych kritériách a nemali by
narúšať právo spotrebiteľov na prístup. 
Aby sa riziko finančného vylúčenia 
spotrebiteľov znížilo na minimum, členské 
štáty by mali zlepšiť finančné vzdelávanie, 
a to aj v školách, a bojovať proti 
nadmernému zadlženiu. Okrem toho by 
členské štáty mali podporovať iniciatívu 
poskytovateľov platobných služieb s 
cieľom napomôcť poskytovanie platobných 
účtov so základnými funkciami v 
kombinácii s finančným vzdelávaním.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Ak si chcú spotrebitelia uplatniť svoje 
právo na prístup k základnému platobnému 
účtu, nemali by mať otvorený platobný 
účet na tom istom území. Ak na zistenie, či 
spotrebiteľ už má alebo ešte nemá platobný 
účet, nie je možné použiť elektronické 
systémy, poskytovatelia platobných služieb 
by mali akceptovať vyhlásenie od 
spotrebiteľov ako spoľahlivý spôsob 
overenia, že ešte nemajú platobný účet.

(29) Ak si chcú spotrebitelia uplatniť svoje 
právo na prístup k základnému platobnému 
účtu, nemali by mať otvorený platobný 
účet na tom istom území alebo by mali
mať povinnosť zatvoriť pravidelný
platobný účet s cieľom zmeniť ho alebo
prejsť na platobný účet so základnými
funkciami. Ak na zistenie, či spotrebiteľ už 
má alebo ešte nemá platobný účet, nie je 
možné použiť elektronické systémy, ktoré
sú dostatočne transparentné, spoľahlivé a
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rýchle, poskytovatelia platobných služieb 
by mali akceptovať vyhlásenie od 
spotrebiteľov ako spoľahlivý spôsob 
overenia, že ešte nemajú platobný účet.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Spotrebitelia by mali mať zaručený 
prístup ku škále základných platobných 
služieb, pre ktoré členské štáty určia 
minimálny počet operácií, a to takým 
spôsobom, aby zohľadnili potreby 
spotrebiteľov aj obchodné praktiky 
v príslušnom členskom štáte. Na služby, 
ktoré nie sú uvedené na tomto zozname 
minimálnych služieb, môžu banky 
uplatňovať svoje bežné poplatky. Služby 
spojené so základnými platobnými účtami 
by mali zahŕňať nástroj na vklad a výber 
peňazí. Spotrebitelia by mali mať možnosť 
vykonávať základné platobné transakcie,
ako sú prijímanie výplaty alebo dávok, 
platenie faktúr alebo daní a nakupovanie 
tovarov a služieb aj prostredníctvom 
inkasa, úhrady a použitia platobnej karty. 
Takéto služby by mali umožňovať nákup 
tovarov a služieb on-line a spotrebitelia by 
mali mať možnosť zadávať platobné 
príkazy cez nástroj elektronického 
bankovníctva, ako ho poskytovateľa 
platobných služieb poskytuje. Platobný 
účet so základnými funkciami by však 
nemal byť obmedzený na používanie on-
line, pretože by tak vznikol problém pre 
spotrebiteľov bez prístupu na internet. 
Spotrebitelia by na platobnom účte so 
základnými funkciami nemali mať 
možnosť prečerpania. Členské štáty však 
môžu poskytovateľom platobných služieb 

(30) Spotrebitelia by mali mať zaručený 
prístup ku škále základných platobných 
služieb, pre ktoré členské štáty určia 
minimálny počet operácií, a to takým 
spôsobom, aby zohľadnili potreby 
spotrebiteľov aj obchodné praktiky 
v príslušnom členskom štáte. Na služby, 
ktoré nie sú uvedené na tomto zozname 
minimálnych služieb, môžu banky 
uplatňovať svoje bežné poplatky. Služby 
spojené so základnými platobnými účtami 
by mali zahŕňať nástroj na uloženie a výber 
peňazí prostredníctvom rôznych
dostupných kanálov. Spotrebitelia by mali 
mať možnosť vykonávať základné 
platobné transakcie, ako sú prijímanie 
výplaty alebo dávok, platenie faktúr alebo 
daní a nakupovanie tovarov a služieb aj 
prostredníctvom inkasa, úhrady vrátane 
trvalých príkazov a použitia platobnej 
karty. Takéto služby by mali umožňovať 
nákup tovarov a služieb on-line 
a spotrebitelia by mali mať možnosť 
zadávať platobné príkazy cez nástroj 
elektronického bankovníctva, ako ho 
poskytovateľa platobných služieb 
poskytuje. Platobný účet so základnými 
funkciami by však nemal byť obmedzený 
na používanie on-line, pretože by tak 
vznikol problém pre spotrebiteľov bez 
prístupu na internet. Spotrebitelia by na 
platobnom účte so základnými funkciami 
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umožniť, aby v rámci platobných účtov so 
základnými funkciami ponúkali nástroje 
rezervy pre veľmi nízke sumy.

nemali mať možnosť prečerpania. Členské
štáty však môžu poskytovateľom 
platobných služieb umožniť, aby v 
rámci platobných účtov so základnými 
funkciami ponúkali nástroje rezervy pre 
veľmi nízke sumy, pri ktorých sa poplatky 
za poskytnutie týchto finančných 
prostriedkov uvádzajú pre spotrebiteľov
oddelene a sú aspoň tak priaznivé ako 
poplatky poskytovateľa za prečerpanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) S cieľom zabezpečiť, aby boli 
základné platobné účty dostupné pre čo 
najširšie spektrum spotrebiteľov, mali by 
sa poskytovať bezplatne alebo za 
primeraný poplatok. Okrem toho by mali 
byť primerané aj akékoľvek ďalšie 
poplatky pre spotrebiteľa za nedodržanie 
podmienok stanovených v zmluve. Členské 
štáty by mali určiť, čo znamená primeraný 
poplatok, podľa vnútroštátnych okolností. 
S cieľom zabezpečiť konzistentnosť 
a efektívnosť vo vykonávaní zásady 
primeraného poplatku by EBA mal byť 
poverený úlohou vydať usmernenia k 
všeobecným kritériám určeným v tejto 
smernici.

(31) S cieľom zabezpečiť, aby boli 
základné platobné účty dostupné pre čo 
najširšie spektrum spotrebiteľov, mali by 
sa poskytovať bezplatne alebo za 
primeraný poplatok. Okrem toho by aj 
akékoľvek ďalšie poplatky pre spotrebiteľa 
za nedodržanie podmienok stanovených 
v zmluve mali byť primerané a mali by 
byť v súlade s obvyklou cenovou politikou
poskytovateľa. Členské štáty by mali určiť, 
čo znamená primeraná horná hranica
celkových ročných poplatkov, podľa 
vnútroštátnych okolností. S cieľom 
zabezpečiť konzistentnosť a efektívnosť vo 
vykonávaní zásady primeraného poplatku 
by EBA mal byť poverený úlohou vydať 
usmernenia k všeobecným kritériám 
určeným v tejto smernici.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Členské štáty a poskytovatelia 
platobných služieb by spotrebiteľom mali 
poskytnúť jasné a zrozumiteľné 
informácie o práve na bankový účet so 
základnými funkciami. Informácie by sa 
mali týkať základných funkcií 
a podmienok používania účtu, ako aj 
krokov, ktoré musia spotrebitelia vykonať 
na uplatnenie svojho práva na otvorenie 
platobného účtu so základnými funkciami. 
Spotrebitelia by mali byť najmä 
informovaní o skutočnosti, že nákup 
ďalších služieb nie je povinný, ak si chcú 
otvoriť platobný účet so základnými 
funkciami.

(33) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby
verejnosť bola informovaná o dostupnosti
platobných účtov so základnými
funkciami. Komunikačné opatrenia by 
mali byť dobre cielené, riešiť konkrétne
potreby a záujmy spotrebiteľov, ktorí 
nemajú bankový účet, zraniteľných a
mobilných spotrebiteľov, a mali by sa
týkať základných funkcií a podmienok 
používania účtu, ako aj krokov, ktoré 
musia spotrebitelia vykonať na uplatnenie 
svojho práva na otvorenie platobného účtu 
so základnými funkciami. Spotrebitelia by 
mali byť najmä informovaní o skutočnosti, 
že nákup ďalších služieb nie je povinný, ak 
si chcú otvoriť platobný účet so 
základnými funkciami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Členské štáty by mali určiť príslušné 
orgány, ktoré sú oprávnené zabezpečiť 
presadzovanie tejto smernice a ktorým sú 
udelené právomoci na vyšetrovanie 
a presadzovanie práva. Určené príslušné 
orgány musia mať primerané zdroje na 
výkon svojich povinností. Členské štáty by 
mali byť schopné určiť rôzne príslušné 
orgány s cieľom uplatňovať rozsiahle 
povinnosti ustanovené v tejto smernici.

(34) Členské štáty by mali určiť príslušné 
orgány, ktoré sú oprávnené zabezpečiť
presadzovanie tejto smernice a ktorým sú 
udelené právomoci na vyšetrovanie 
a presadzovanie práva. Určené príslušné 
orgány by mali byť nezávislé od
poskytovateľov platobných služieb a mali
by mať primerané zdroje na výkon svojich 
povinností. Členské štáty by mali byť 
schopné určiť rôzne príslušné orgány s 
cieľom uplatňovať rozsiahle povinnosti 
ustanovené v tejto smernici.
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Spotrebitelia by mali mať prístup k 
postupom účinnej a efektívnej
mimosúdnej nápravy na riešenie sporov 
vyplývajúcich z práv a povinností 
ustanovených v zmysle tejto smernice. 
Tento prístup je už zabezpečený smernicou 
2013/.../EÚ, pokiaľ ide o relevantné 
zmluvné spory. Spotrebitelia by však mali 
mať takisto prístup k postupom 
mimosúdnej nápravy v prípade sporov pred 
uzavretím zmluvy týkajúcich sa práv 
a povinností ustanovených touto 
smernicou, napr. keď im je odmietnutý 
prístup k platobnému účtu so základnými 
funkciami. Zosúladenie s ustanoveniami 
tejto smernice si vyžaduje spracovanie 
osobných údajov spotrebiteľov. Takéto 
spracovanie sa riadi smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 
1995 o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov17. Táto smernica by 
preto mala byť v súlade s pravidlami 
ustanovenými v smernici 95/46/ES 
a vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
ktorými sa vykonávajú.

(35) Spotrebitelia by mali mať prístup k 
postupom účinného a efektívneho
mimosúdneho riešenia sťažností a
nápravy na riešenie sporov vyplývajúcich 
z práv a povinností ustanovených v zmysle 
tejto smernice. Prístup k alternatívnym
postupom riešenia sporov by mal byť 
jednoduchý a príslušné orgány by mali
spĺňať viacero kritérií, ako je napríklad 
rovnaké zastúpenie poskytovateľov a
používateľov. Tento prístup je už 
zabezpečený smernicou 2013/.../EÚ, 
pokiaľ ide o relevantné zmluvné spory. 
Spotrebitelia by však mali mať takisto 
prístup k postupom mimosúdnej nápravy 
v prípade sporov pred uzavretím zmluvy 
týkajúcich sa práv a povinností 
ustanovených touto smernicou, napr. keď 
im je odmietnutý prístup k platobnému 
účtu so základnými funkciami. Zosúladenie 
s ustanoveniami tejto smernice si vyžaduje 
spracovanie osobných údajov 
spotrebiteľov. Takéto spracovanie sa riadi 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane 
fyzických osôb pri spracovaní osobných 
údajov a voľnom pohybe týchto údajov17. 
Táto smernica by preto mala byť v súlade 
s pravidlami ustanovenými v smernici 
95/46/ES a vnútroštátnymi právnymi 
predpismi, ktorými sa vykonávajú.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Odôvodnenie 35a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35a) V záujme zabezpečenia účinného
uplatňovania tejto smernice by príslušné 
orgány mali stanoviť osobitné pravidlá 
týkajúce sa účinných a odrádzajúcich
sankcií, pričom zohľadnia usmernenia o 
druhoch a úrovniach sankcií, ktoré vydal 
EBA. Všetky sankcie alebo iné opatrenia
uložené príslušnými orgánmi za porušenie 
vnútroštátnych ustanovení 
transponujúcich túto smernicu by mali 
byť zverejnené bez zbytočného odkladu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) V snahe dosiahnuť ciele stanovené 
v tejto smernici by sa mala Komisii 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide 
o určenie štandardizovanej terminológie na 
úrovni EÚ týkajúcej sa platobných služieb 
spoločných v niekoľkých členských štátoch 
a súvisiacich vymedzení týchto pojmov.

(36) V snahe dosiahnuť ciele stanovené 
v tejto smernici by sa mala Komisii 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide 
o určenie štandardizovanej terminológie na 
úrovni EÚ týkajúcej sa platobných služieb 
spoločných v niekoľkých členských štátoch 
a súvisiacich vymedzení týchto pojmov. Je
mimoriadne dôležité, aby Komisia 
uskutočnila vhodné konzultácie počas
prípravných prác, a to aj na úrovni
expertov. Komisia by pri príprave a
vypracúvaní delegovaných aktov mala
zaručiť súbežné, včasné a primerané
postúpenie príslušných dokumentov
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Členské štáty by si mali do troch 
rokov od nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice a každé dva roky potom
zabezpečiť spoľahlivé ročné štatistiky 
o fungovaní opatrení zavedených touto 
smernicou. Mali by používať akékoľvek 
relevantné zdroje informácií a oznamovať 
uvedené informácie Komisii.

(38) Členské štáty by si mali každoročne a
po prvýkrát do troch rokov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice
zabezpečiť spoľahlivé ročné štatistiky 
o fungovaní opatrení zavedených touto 
smernicou. Mali by používať akékoľvek 
relevantné zdroje informácií a oznamovať 
uvedené informácie Komisii. Komisia by
mala predkladať výročnú správu na
základe informácií, ktoré dostala.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Preskúmanie tejto smernice by sa 
malo vykonať päť rokov po nadobudnutí 
jej účinnosti, aby sa zohľadnil vývoj trhu, 
ako napríklad vznik nových druhov 
platobných účtov a platobných služieb, ako 
aj vývoj v iných oblastiach práva Únie 
a skúsenosti členských štátov. Pri 
preskúmaní by sa malo posúdiť, či na 
základe zavedených opatrení spotrebitelia 
lepšie rozumejú poplatkom za platobné 
účty, či sa zlepšila porovnateľnosť 
platobných účtov a jednoduchosť presunu 
účtov. Malo by sa zistiť, koľko základných
platobných účtov bolo otvorených, a to aj 
zo strany spotrebiteľov, ktorí predtým 
nemali bankový účet. Malo by sa posúdiť 

(39) Preskúmanie tejto smernice by 
sa malo vykonať štyri roky po 
nadobudnutí jej účinnosti, aby sa 
zohľadnil vývoj trhu, ako napríklad 
vznik nových druhov platobných 
účtov a platobných služieb, ako aj 
vývoj v iných oblastiach práva Únie 
a skúsenosti členských štátov. Malo
by tiež zahŕňať posúdenie
integrácie retailového
bankovníctva v rámci Európskej
únie a poskytovanie kvalitných 
služieb klientom s platobným
účtom. Pri preskúmaní by sa malo 
posúdiť, či na základe zavedených 
opatrení spotrebitelia lepšie 
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aj to, či sa majú predĺžené lehoty pre 
poskytovateľov platobných služieb 
vykonávajúcich cezhraničný presun účtu 
zachovať aj naďalej. Ďalej by sa malo 
posúdiť, či je poskytovanie informácií, 
ktoré majú predkladať poskytovatelia 
platobných služieb pri ponúkaní produktov 
v balíku, dostatočné alebo či sú potrebné 
ďalšie opatrenia. Komisia by mala 
predložiť Európskemu parlamentu a Rade 
správu spolu s prípadnými legislatívnymi 
návrhmi.

rozumejú poplatkom za platobné 
účty, či sa zlepšila porovnateľnosť 
platobných účtov a jednoduchosť 
presunu účtov. Malo by sa zistiť, 
koľko platobných účtov so 
základnými funkciami bolo 
otvorených, a to aj zo strany 
spotrebiteľov, ktorí predtým nemali 
bankový účet. Preskúmanie by
malo obsahovať podrobný plán
pre zavedenie plnej prenosnosti
čísel platobných účtov v rámci 
celej Únie. Malo by sa posúdiť aj 
to, či sa majú predĺžené lehoty pre 
poskytovateľov platobných služieb 
vykonávajúcich presun účtu z účtov 
alebo na účty mimo SEPA 
zachovať aj naďalej. Ďalej by sa 
malo posúdiť, či je poskytovanie 
informácií, ktoré majú predkladať 
poskytovatelia platobných služieb 
pri ponúkaní produktov v balíku, 
dostatočné alebo či sú potrebné 
ďalšie opatrenia. Komisia by mala 
predložiť Európskemu parlamentu 
a Rade správu spolu s prípadnými 
legislatívnymi návrhmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(k) „poplatky“ sú sadzby, ak existujú, 
ktoré platí spotrebiteľ poskytovateľovi 
platobných služieb za poskytovanie 
platobných služieb alebo za transakcie 
uskutočňované na platobnom účte;

(k) „poplatky“ sú sadzby a sankcie, ktoré 
platí spotrebiteľ poskytovateľovi 
platobných služieb za poskytovanie 
platobných služieb alebo iných služieb
súvisiacich s prevádzkou platobného účtu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(n) „inkaso“ je platobná služba, pri ktorej 
sa zaťaží platobný účet platiteľa a platobnú 
transakciu iniciuje príjemca platby na 
základe súhlasu platiteľa;

(n) „inkaso“ je platobná služba, pri ktorej 
sa zaťaží platobný účet platiteľa a platobnú 
transakciu iniciuje príjemca platby na 
základe súhlasu platiteľa daného
príjemcovi platby, príjemcovmu 
poskytovateľovi platobných služieb alebo
príjemcovmu vlastnému poskytovateľovi
služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 3 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zoznam najtypickejších platobných 
služieb podliehajúcich poplatku na 
vnútroštátnej úrovni a štandardizovaná 
terminológia

Štandardizovaná terminológia spojená s
platobnými účtami

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam aspoň 20 platobných 
služieb predstavujúcich aspoň 80 %
najtypickejších platobných služieb 
podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej 

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam najtypickejších
platobných služieb, na ktoré sa vzťahuje
poplatok na vnútroštátnej úrovni. Tento 
zoznam zahŕňa dôležitejšie z 25
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úrovni. Zoznam musí obsahovať 
vymedzenie pojmov pre každú z určených 
služieb.

platobných služieb alebo služieb
predstavujúcich aspoň 90 % objemu týchto
služieb podliehajúcich poplatku na 
vnútroštátnej úrovni. Musí obsahovať
vymedzenie pojmov pre každú z určených 
služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EBA vypracuje usmernenia podľa článku 
16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, aby 
pomohol príslušným orgánom.

EBA vypracuje usmernenia podľa článku 
16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, aby 
pomohol príslušným orgánom, pokiaľ ide 
o uplatňovanie kritérií uvedených v prvom
pododseku a relatívnu váhu týchto kritérií
na účely odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24 prijímať delegované akty 
týkajúce sa stanovenia štandardizovanej 
terminológie EÚ pre platobné služby, ktoré 
sú spoločné aspoň vo väčšine členských 
štátov, na základe predbežných zoznamov 
predložených podľa odseku 3. 
Štandardizovaná terminológia EÚ bude 
obsahovať spoločné vymedzenie pojmov 
spoločných služieb.

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24 prijímať delegované akty, 
ktoré stanovujú štandardizovanú 
terminológiu EÚ pre platobné služby, 
ktoré sú spoločné aspoň vo väčšine 
členských štátov, na základe predbežných 
zoznamov predložených podľa odseku 3. 
Štandardizovaná terminológia EÚ 
obsahuje spoločné vymedzenie pojmov 
spoločných služieb.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Po uverejnení delegovaných aktov 
v Úradnom vestníku Európskej únie 
uvedených v odseku 4 každý členský štát
bezodkladne zapracuje štandardizovanú 
terminológiu EÚ prijatú podľa odseku 4 do 
predbežného zoznamu uvedeného v odseku 
1 a tento zoznam zverejní.

5. Po uverejnení delegovaných aktov 
v Úradnom vestníku Európskej únie 
uvedených v odseku 4 každý členský štát
v prípade potreby bezodkladne zapracuje 
štandardizovanú terminológiu EÚ prijatú 
podľa odseku 4 do predbežného zoznamu 
uvedeného v odseku 1 a zverejní úplný
zoznam najtypickejších platobných služieb
podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej
úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb pred 
uzavretím zmluvy o platobnom účte 
so spotrebiteľom poskytli spotrebiteľovi 
dokument s informáciami o poplatkoch 
obsahujúci zoznam najtypickejších služieb 
uvedených v článku 3 odseku 5 a o 
príslušných poplatkoch za každú službu.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb pred 
uzavretím zmluvy o platobnom účte 
so spotrebiteľom poskytli spotrebiteľovi 
dokument s informáciami o poplatkoch 
obsahujúci zoznam najtypickejších služieb 
uvedených v článku 3 odseku 5 a o 
príslušných poplatkoch za každú službu a
akýchkoľvek ďalších poplatkoch
súvisiacich s poskytovaním platobného
účtu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb
nevyberali poplatky, ktoré nie sú uvedené
v dokumente s informáciami o
poplatkoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že sa ako súčasť balíka 
finančných služieb ponúka jedna alebo 
viac platobných služieb uvedených 
v odseku 1, v dokumente s informáciami 
o poplatkoch sa uvedie, ktoré zo služieb 
uvedených v odseku 1 sú zahrnuté v 
balíku, poplatok za celý balík a poplatok za 
ktorúkoľvek službu, ktorá nie je uvedená v 
odseku 1.

2. V prípade, že sa ako súčasť balíka 
platobných služieb ponúka jedna alebo 
viac platobných služieb, v dokumente 
s informáciami o poplatkoch sa uvedie 
poplatok za celý balík, služby zahrnuté v 
balíku a ich počet, a poplatok za 
ktorúkoľvek službu, ktorá nie je zahrnutá 
v balíku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Dokument s informáciami 
o poplatkoch musí obsahovať príslušné
služby z úplného zoznamu najtypickejších
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služieb uvedených v článku 3 ods. 5 
a zodpovedajúce poplatky za každú
službu.
Mal by tiež uvádzať, či sa na účet
vzťahuje systém ochrany vkladov a
najmenej dve nezávislé posúdenia 
úverovej bonity poskytovateľa platobných
služieb, ak sú k dispozícii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
sprístupnili spotrebiteľom slovník pojmov 
aspoň k zoznamu platobných služieb 
uvedených v odseku 1 so súvisiacimi 
vymedzeniami pojmov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty uložia poskytovateľom 
platobných služieb povinnosť, aby 
zabezpečili, že slovník pojmov bude 
napísaný zreteľne, jednoznačne a bez 
použitia odborného jazyka.

5. Členské štáty uložia poskytovateľom 
platobných služieb povinnosť, aby 
vypracovali slovník pojmov používaných v 
súvislosti s platobnými službami
ponúkanými na platobných účtoch.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Slovník pojmov musí obsahovať:
(a) úplný zoznam najtypickejších služieb 
uvedených v článku 3 ods. 5 pri použití 
štandardizovanej terminológie Únie a
súvisiacich vymedzených pojmov;
(b) vysvetlenie akýchkoľvek ďalších
platobných služieb ponúkaných
poskytovateľom platobných služieb v
súvislosti s platobnými účtami, ktoré nie 
sú zahrnuté v písmene a) so zreteľom na
fungovanie účtov;
Členské štáty zabezpečia, aby slovník 
pojmov vypracovaný podľa prvého 
pododseku bol formulovaný jasným,
jednoznačným a všeobecne
zrozumiteľným jazykom a aby nebol
zavádzajúci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Dokument s informáciami o poplatkoch 
a slovník pojmov sprístupňujú 
poskytovatelia platobných služieb vždy
bezplatne na trvalom nosiči v priestoroch 
prístupných spotrebiteľom a v 
elektronickej forme ich sprístupňujú na 
svojich webových lokalitách.

6. Dokument s informáciami o poplatkoch 
a slovník pojmov sprístupňujú 
poskytovatelia platobných služieb 
bezplatne na trvalom nosiči vo všetkých
priestoroch prístupných spotrebiteľom a v 
elektronickej forme ich nepretržite 
sprístupňujú na svojich webových 
lokalitách.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty podľa článku 26 
s cieľom vymedziť formát dokumentu 
s informáciami o poplatkoch, jeho 
spoločný symbol a poradie, v ktorom sú 
služby uvedené článku 3 v odseku 5 
prezentované v dokumente s 
informáciami o poplatkoch.

7. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty podľa článku 26 
s cieľom vymedziť štandardizovaný
prezentačný formát dokumentu 
s informáciami o poplatkoch, jeho 
spoločný symbol a poradie, v ktorom sú 
služby zahrnuté v úplnom zozname 
uvedenom v článku 3 v odseku 5
prezentované v dokumente s 
informáciami o poplatkoch, a to po
vykonaní spotrebiteľského testovania s
cieľom zabezpečiť, aby dokument s 
informáciami o poplatkoch bol pre
spotrebiteľov zrozumiteľný.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 5 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výpis poplatkov Výpis z osobného účtu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 1. Členské štáty zabezpečia, aby 
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poskytovatelia platobných služieb poskytli 
spotrebiteľovi aspoň raz ročne výpis 
všetkých poplatkov, ktoré vznikli na ich 
platobnom účte.

poskytovatelia platobných služieb poskytli 
spotrebiteľom bezplatne raz za mesiac a 
raz ročne výpis z ich platobného účtu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) v prípade potreby úroková sadzba, 
ktorá sa vzťahuje na účet;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) celková suma poplatkov za jednotlivé 
služby poskytnuté počas príslušného 
obdobia;

(b) celková suma poplatkov za jednotlivé 
platobné služby alebo ďalšie služby 
súvisiace s prevádzkou účtu poskytnuté 
počas príslušného obdobia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) priemerný zostatok a celková výška
úrokov pripísaných počas príslušného



PE514.602v02-00 32/67 PR\941438SK.doc

SK

obdobia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(cb) počet dní, počas ktorých bol účet
prečerpaný, a celková suma zaplateného
úroku alebo nákladov súvisiacich
s prečerpaním počas príslušného obdobia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno cc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(cc) oznámenia ex ante a ex post o 
zmenách poplatkov a úrokových sadzieb 
uplatňovaných na účet;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno cd (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(cd) v prípade potreby predbežné
oznámenia o poplatkoch, ktoré sa platia v 
nasledujúcom období, a o poplatkoch, 
ktoré budú účtované, pokiaľ spotrebiteľ
neprijme potrebné opatrenia, aby sa im
vyhol;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Názov „výpis poplatkov“ sa zreteľne 
uvedie v hornej časti prvej strany výpisu 
vedľa spoločného symbolu na účel 
odlíšenia dokumentu od ostatnej 
dokumentácie.

3. Názov „výpis z osobného účtu“ sa 
zreteľne uvedie v hornej časti prvej strany 
výpisu vedľa spoločného symbolu na účel 
odlíšenia dokumentu od ostatnej 
dokumentácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty podľa článku 26 
s cieľom vymedziť formát výpisu 
poplatkov, jeho spoločný symbol a poradie, 
v ktorom sú služby uvedené v článku 3 
odseku 5 prezentované vo výpise 
poplatkov.

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty podľa článku 26 
s cieľom vymedziť formát výpisu z 
osobného účtu, jeho spoločný symbol 
a poradie, v ktorom sú služby zahrnuté do
úplného zoznamu uvedeného v článku 3 
odseku 5 prezentované vo výpise z 
osobného účtu. Spotrebiteľské testovanie
výpisu z osobného účtu a slovníka pojmov
sa vykonáva vo všetkých členských štátoch
pred ich zavedením, aby sa zabezpečilo, že
budú pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 6 – nadpis
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zmluvné a obchodné informácie Oznámenia používajúce štandardizovanú
terminológiu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb vo 
svojich zmluvných a obchodných 
informáciách používali v relevantných 
prípadoch pojmy a vymedzenia uvedené 
v zozname najtypickejších platobných 
služieb uvedenom v článku 3 odseku 5.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb vo 
všetkých oznámeniach spotrebiteľovi
vrátane zmluvných a marketingových
oznámení používali, kde je to možné,
štandardizovanú terminológiu Únie
uvedenú v úplnom zozname 
najtypickejších platobných služieb 
uvedenom v článku 3 odseku 5.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia platobných služieb môžu 
na označenie služieb v zmluvných 
a obchodných informáciách používať 
ochranné známky pod podmienkou, že 
v v relevantných prípadoch uvedú 
zodpovedajúci pojem v zozname 
uvedenom v článku 3 odseku 5. 
Poskytovatelia platobných služieb nemôžu 
používať ochranné známky v dokumente 
s informáciami o poplatkoch alebo vo 

2. Poskytovatelia platobných služieb môžu 
na označenie špecifických platobných
služieb alebo platobných účtov v 
zmluvných a marketingových 
oznámeniach pre klientov používať 
ochranné známky za predpokladu, že jasne
uvedú, kde je to možné, zodpovedajúci 
pojem pri použití štandardizovanej
terminológie Únie zahrnutej do úplného
zoznamu uvedeného v článku 3 odseku 5. 
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výpise poplatkov. Poskytovatelia platobných služieb môžu 
používať tieto ochranné známky 
v dokumente s informáciami o poplatkoch 
alebo vo výpise poplatkov za predpokladu, 
že sa používajú popri štandardizovanej
terminológii a ako sekundárne označenie
ponúkaných služieb alebo účtov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh smernice
Článok 7 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Webové lokality na porovnávanie 
poplatkov

Webové lokality na porovnávanie 
poplatkov na vnútroštátnej úrovni

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh smernice
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a
Portál Únie pre webové lokality na 

porovnávanie poplatkov
1. Členské štáty oznámia Komisii a EBA
webové lokality na porovnávanie 
poplatkov prevádzkované v súlade s
článkom 7 ods. 1 a 2.
2. Komisia v spolupráci s EBA zriadi
verejne prístupný portál Únie pre webové 
lokality na porovnávanie poplatkov na
vnútroštátnej úrovni. Na doplnenie týchto 
informácií portál Únie poskytne 
spotrebiteľom slovník pojmov obsahujúci
štandardizovanú terminológiu Únie
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prijatú v súlade s článkom 3 ods. 4 a
praktické usmernenia o cezhraničnom 
presune platobných účtov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby mali 
spotrebitelia prístup aspoň k jednej 
webovej lokalite na porovnávanie 
poplatkov účtovaných poskytovateľmi 
platobných služieb za ponúkané služby na 
platobných účtoch na vnútroštátnej úrovni 
v súlade s odsekmi 2 a 3.

1. Členské štáty zabezpečia, aby mali 
spotrebitelia prístup aspoň k jednej 
nezávislej a verejne prístupnej webovej 
lokalite prevádzkovanej príslušným 
orgánom alebo iným príslušným verejným 
orgánom alebo v ich mene, ktorá 
porovnáva zaplatené alebo účtované
úroky zo zostatku na účte a poplatky 
účtované poskytovateľmi platobných 
služieb za ponúkané služby na platobných 
účtoch na vnútroštátnej úrovni v súlade s 
odsekmi 2 a 3. Webová lokalita na 
porovnávanie poplatkov navyše poskytuje
spotrebiteľom informácie o
štandardizovanej terminológii Únie, 
prístupe k platobným účtom vrátane
platobných účtov so základnými
funkciami a o postupoch pri presune účtu
na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty vytvoria systém 
dobrovoľnej akreditácie pre webové 
lokality na porovnávanie poplatkov 
účtovaných poskytovateľmi platobných 

2. Okrem toho členské štáty vytvoria 
systém dobrovoľnej akreditácie pre 
webové lokality na porovnávanie
zaplatených alebo účtovaných úrokov zo 
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služieb za služby ponúkané na platobných 
účtoch, ktoré prevádzkujú súkromní 
prevádzkovatelia. Na udelenie akreditácie 
musia webové lokality na porovnávanie 
poplatkov prevádzkované súkromnými 
hospodárskymi subjektmi spĺňať tieto 
podmienky:

zostatku na účte a poplatkov účtovaných 
poskytovateľmi platobných služieb za 
služby ponúkané na platobných účtoch, 
ktoré prevádzkujú súkromní 
prevádzkovatelia. Na udelenie akreditácie 
musia webové lokality na porovnávanie 
poplatkov prevádzkované súkromnými 
hospodárskymi subjektmi spĺňať tieto 
podmienky:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) musia mať zavedené systémy na 
predchádzanie konfliktom záujmov medzi
prevádzkovateľom webovej lokality na 
porovnávanie poplatkov a poskytovateľmi
platobných služieb a na riešenie takýchto 
konfliktov záujmov na zabezpečenie toho, 
aby nijaký priamy ani nepriamy
vlastnícky, riadiaci alebo obchodný vzťah
medzi poskytovateľmi platobných služieb
a prevádzkovateľmi webových lokalít
nebránil splneniu podmienok podľa
písmen ab), ac), ad) a d);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno ab (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ab) musia jasne uvádzať svojich
vlastníkov a financovanie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno ac (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ac) musia jasne stanoviť kritériá
používané na stanovenie platobného účtu
odporúčaného pre používateľa
platobných služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno ad (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ad) musia byť nestranné v tom zmysle, že
reklamy poskytovateľov platobných
služieb, ich zástupcov, pobočiek alebo
značiek sa nezobrazujú na domovskej 
stránke ani na stránkach na porovnávanie 
cien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) musia používať jednoduchý jazyk a 
v relevantných prípadoch pojmy, na ktoré
sa odkazuje v článku 3 odseku 5;

(b) musia používať jednoduchý a
jednoznačný jazyk a, ak je to možné, 
štandardizovanú terminológiu Únie, na
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ktorú sa odkazuje v článku 3 odseku 5;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) musia poskytovať aktuálne informácie; (c) musia poskytovať presné a aktuálne 
informácie a uvádzať dátum poslednej
aktualizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) musia poskytovať dostatočne široký 
prehľad o trhu s platobnými účtami;

(d) musia poskytovať používateľom
objektívne a komplexné výsledky pri 
plnom zohľadnení všetkých
vyhľadávacích kritérií zvolených
používateľmi a, ak predložené informácie
nepredstavujú ucelený prehľad o trhu,
jasné vyhlásenie v tomto zmysle pred
zobrazením výsledkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade, že žiadna webová lokalita 
nezíska akreditáciu podľa odseku 2, 
členský štát zabezpečí, aby sa zriadila 
webová lokalita, ktorú bude prevádzkovať 
príslušný orgán uvedený v článku 20 
alebo akýkoľvek iný príslušný verejný 
orgán. Ak webová lokalita získa 
akreditáciu podľa odseku 2, členské štáty 
môžu rozhodnúť o zriadení ďalšej 
webovej lokality, ktorú bude prevádzkovať 
príslušný orgán uvedený v článku 20 
alebo akýkoľvek iný verejný orgán.
Webové lokality prevádzkované 
príslušným orgánom podľa odseku 1 sú 
v súlade s odsekom 2 písm. a) až e).

3. Webové lokality prevádzkované 
príslušným orgánom alebo akýmkoľvek 
iným príslušným verejným orgánom alebo 
v ich mene podľa odseku 1 sú v súlade 
s odsekom 2 písm. a) až e).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. EBA vypracuje návrh regulačných
technických noriem pre ďalší rozvoj a
stanovenie kritérií pre akreditáciu
webových lokalít na porovnávanie 
poplatkov uvedených v článku 7 ods. 2.
EBA predloží tento návrh regulačných
technických noriem Komisii do ....
Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať 
regulačné technické normy uvedené v
prvom pododseku v súlade s článkami 10
až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 69

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty si zachovávajú právo 
odmietnuť alebo odobrať akreditáciu 
súkromným prevádzkovateľom v prípade, 
že nedodržia podmienky stanovené 
v odseku 3.

4. Členské štáty odmietnu alebo odoberú
akreditáciu súkromným prevádzkovateľom 
v prípade, že opakovane nedodržia alebo 
sústavne nedodržiavajú podmienky 
stanovené v odseku 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Členské štáty zabezpečia, aby 
spotrebitelia boli informovaní o 
dostupnosti webových lokalít uvedených v 
odseku 1 a o akreditovaných webových 
lokalitách v súlade s odsekom 2. Príslušné
orgány sprístupnia primerané informácie 
vrátane udržiavania verejne prístupného
registra akreditovaných webových lokalít 
na porovnávanie poplatkov na
vnútroštátnej úrovni, ak je to potrebné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade, že sa účet ponúka spolu s 
inou službou alebo produktom ako súčasť 
balíka, členské štáty zabezpečia, aby 

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 4
ods. 2, v prípade, že sa účet ponúka spolu s 
inou službou alebo produktom ako súčasť 
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poskytovateľ platobných služieb 
informoval spotrebiteľa, či je možné kúpiť 
si platobný účet samostatne, a aby 
poskytoval samostatné informácie 
o nákladoch a poplatkoch za každý z 
produktov a služieb ponúkaných ako 
súčasť balíka.

balíka, členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovateľ platobných služieb 
informoval spotrebiteľa, či je možné kúpiť 
si platobný účet samostatne; a ak áno, aby 
poskytoval samostatné informácie 
o nákladoch a poplatkoch za každý z 
ďalších produktov a služieb ponúkaných 
ako súčasť balíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade, že sa 
spolu s platobným účtom ponúkajú 
len platobné služby vymedzené v článku 4 
ods. 3 smernice 2007/64/ES.

2. Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade, že sa 
spolu s platobným účtom ponúkajú 
len platobné služby vymedzené v článku 4 
ods. 3 smernice 2007/64/ES alebo v bode 1 
prílohy I k smernici 2013/36/EÚ [CRD 
IV].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Službu presunu účtu iniciuje prijímajúci 
poskytovateľ platobných služieb. 
Prijímajúci poskytovateľ platobných 
služieb požiada spotrebiteľa o písomné 
oprávnenie na vykonanie služby presunu 
účtu. Oprávnením sa umožní spotrebiteľovi 
dať odovzdávajúcemu poskytovateľovi 
platobných služieb špecifický súhlas na 
vykonanie každej z úloh uvedených 
v odsekoch 3 písm. e) a 3 písm. f), a dať 

2. Službu presunu účtu iniciuje prijímajúci 
poskytovateľ platobných služieb. S cieľom 
urobiť to prijímajúci poskytovateľ
platobných služieb získa písomné 
oprávnenie spotrebiteľa na vykonanie 
služby presunu účtu. Oprávnením sa 
umožní spotrebiteľovi dať alebo odoprieť
odovzdávajúcemu poskytovateľovi 
platobných služieb špecifický súhlas na 
vykonanie každej z úloh uvedených 
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prijímajúcemu poskytovateľovi platobných 
služieb špecifický súhlas na vykonanie 
každej z úloh uvedených v odsekoch 4 
písm. c), 4 písm. d) a odseku 5. Oprávnenie 
umožní spotrebiteľovi výslovne požiadať, 
aby odovzdávajúci poskytovateľ 
platobných služieb postúpil informácie 
uvedené v odseku 3 písm. a) a b). 
V oprávnení sa takisto uvedie dátum, od 
ktorého sa pravidelné platby budú 
vykonávať z účtu otvoreného u 
prijímajúceho poskytovateľa platobných 
služieb.

v odsekoch 3 písm. e) a 3 písm. f), a dať 
alebo odoprieť prijímajúcemu 
poskytovateľovi platobných služieb 
špecifický súhlas na vykonanie každej 
z úloh uvedených v odsekoch 4 písm. c), 4 
písm. d) a odseku 5. Oprávnenie umožní 
spotrebiteľovi výslovne požiadať, aby 
odovzdávajúci poskytovateľ platobných 
služieb postúpil informácie uvedené v 
odseku 3 písm. a) a b). V oprávnení sa 
takisto uvedie dátum, od ktorého sa 
pravidelné platby budú vykonávať z účtu 
otvoreného u prijímajúceho poskytovateľa 
platobných služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) odošle prijímajúcemu poskytovateľovi 
platobných služieb akékoľvek ďalšie 
informácie, ktoré prijímajúci poskytovateľ
platobných služieb považuje za potrebné
na vykonanie presunu účtu;

(c) odošle prijímajúcemu poskytovateľovi 
platobných služieb tieto ďalšie informácie, 
ktoré sú potrebné pre prijímajúceho 
poskytovateľa platobných služieb na 
vykonanie presunu účtu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) ak odovzdávajúci poskytovateľ 
platobných služieb nezabezpečí systém 
automatického presmerovania trvalých 
príkazov a inkás na účet, ktorý 
spotrebiteľovi vedie prijímajúci 

(d) ak odovzdávajúci poskytovateľ 
platobných služieb ešte nezabezpečuje
systém automatického presmerovania 
trvalých príkazov a inkás na účet, ktorý 
spotrebiteľovi vedie prijímajúci 
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poskytovateľ platobných služieb, zruší 
trvalé príkazy a zastaví prijímanie inkás v 
deň určený v oprávnení;

poskytovateľ platobných služieb, zruší 
trvalé príkazy a zastaví prijímanie inkás v 
deň určený v oprávnení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) do siedmich kalendárnych dní nastaví 
trvalé príkazy na úhrady, o ktoré požiadal 
spotrebiteľ, a vykonáva ich odo dňa 
určeného v oprávnení;

(a) do siedmich pracovných dní nastaví 
trvalé príkazy na úhrady, o ktoré požiadal 
spotrebiteľ, a vykonáva ich odo dňa 
určeného v oprávnení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) v prípade potreby informuje
spotrebiteľov o ich právach vo vzťahu k
inkasu SEPA podľa článku 5 ods. 3 
písm. d) nariadenia 260/2012/ES;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Poskytovateľ platobných služieb nie je
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povinný zavrieť platobný účet v súlade s
písmenom d) odseku 6, ak spotrebiteľ má 
nesplatené záväzky voči poskytovateľovi
platobných služieb. Poskytovateľ
platobných služieb bezodkladne informuje
spotrebiteľa, ak tieto nesplatené záväzky 
bránia zatvoreniu jeho platobného účtu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) do siedmich kalendárnych dní od 
prijatia žiadosti pošle prijímajúcemu 
poskytovateľovi platobných služieb 
informácie uvedené odseku 3 písmenách 
a), b) a c);

(a) do siedmich pracovných dní od prijatia 
žiadosti pošle prijímajúcemu 
poskytovateľovi platobných služieb 
informácie uvedené odseku 3 písmenách 
a), b) a c);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) ak odovzdávajúci poskytovateľ 
platobných služieb nezabezpečí
automatické presmerovanie trvalých 
príkazov a inkás na účet, ktorý 
spotrebiteľovi vedie prijímajúci 
poskytovateľ platobných služieb, v deň 
požadovaný prijímajúcim poskytovateľom 
platobných služieb zruší akékoľvek trvalé 
príkazy a zastaví povoľovanie inkás z 
platobného účtu;

(b) ak odovzdávajúci poskytovateľ 
platobných služieb ešte nezabezpečuje
automatické presmerovanie trvalých 
príkazov a inkás na účet, ktorý 
spotrebiteľovi vedie prijímajúci 
poskytovateľ platobných služieb, v deň 
požadovaný prijímajúcim poskytovateľom 
platobných služieb zruší akékoľvek trvalé 
príkazy a zastaví povoľovanie inkás z 
platobného účtu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 81

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 6 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) prevedie zvyšný kladný zostatok 
z platobného účtu na účet vedený 
u prijímajúceho poskytovateľa platobných 
služieb;

(c) prevedie akýkoľvek zvyšný kladný 
zostatok z platobného účtu na účet vedený 
u prijímajúceho poskytovateľa platobných 
služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. V prípade uvedenom v odseku 8 sa 
lehoty uvedené v odsekoch 3, 4 a 6 
zdvojnásobia. Toto ustanovenie je 
predmetom preskúmania podľa článku 27.

9. V prípade uvedenom v odseku 8 sa 
lehoty uvedené v odsekoch 3, 4 a 6 
zdvojnásobia s výnimkou, ktorá sa 
uplatňuje vo vzťahu k transakciám, ktoré
spadajú do pôsobnosti článku 1
nariadenia (EÚ) č. 260/2012 [SEPA].
Toto ustanovenie je predmetom 
preskúmania podľa článku 27.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh smernice
Článok 11a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 11a
Automatické presmerovanie

1. Členské štáty zabezpečia vytvorenie
nástroja na vykonávanie automatického
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presmerovania platieb z jedného
platobného účtu na iný platobný účet v
spojení s automatickými oznámeniami
príjemcom platieb alebo platiteľom, ak 
ich presuny sú presmerované.
2. EBA poskytne príslušným orgánom
technickú pomoc pri vytváraní systémov
automatického presmerovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby prípadné 
poplatky, ktoré uplatňuje odovzdávajúci 
alebo prijímajúci poskytovateľ platobných 
služieb voči spotrebiteľovi za akúkoľvek 
službu poskytovanú podľa článku 10, iné 
ako tie, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 až 
3, boli primerané a v súlade so skutočnými 
nákladmi daného poskytovateľa 
platobných služieb.

4. Členské štáty zabezpečia, aby prípadné 
poplatky, ktoré uplatňuje odovzdávajúci 
alebo prijímajúci poskytovateľ platobných 
služieb voči spotrebiteľovi za akúkoľvek 
službu poskytovanú podľa článku 10, iné 
ako tie, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 až 
3, boli primerané a v súlade so skutočnými 
nákladmi daného poskytovateľa 
platobných služieb. Členské štáty 
zabezpečia, aby takéto poplatky boli
uplatňované odovzdávajúcim
poskytovateľom platobných služieb len 
vtedy, ak spotrebiteľ mal platobný účet 
kratšie ako 12 mesiacov pred doručením
žiadosti o poskytnutie služby presunu účtu
podľa článku 10 ods. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby aspoň 
jeden z poskytovateľov platobných služieb 
na ich území ponúkal spotrebiteľom
platobný účet so základnými funkciami. 
Členské štáty zabezpečia, aby platobné 
účty so základnými funkciami neboli 
ponúkané len poskytovateľmi platobných 
služieb, ktorí poskytujú účet výhradne 
prostredníctvom nástrojov on-line 
bankovníctva.

1. Členské štáty zabezpečia, aby
spotrebitelia, ktorí sa oprávnene
zdržiavajú v Únii, mali právo otvoriť a
používať platobný účet so základnými 
funkciami. Toto právo sa uplatňuje
nezávisle od miesta pobytu spotrebiteľa. 
Kritériá ako úroveň príjmov spotrebiteľa, 
zamestnanie, úverová história, výška
zadlženia alebo očakávaný obrat sa pri
otvorení platobného účtu so základnými
funkciami nezohľadňujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia, aby bol na
ich území zavedený systém na ponúkanie
platobného účtu so základnými funkciami
spotrebiteľom.
Členské štáty zabezpečia, aby systém 
uvedený v prvom pododseku spĺňal tieto
podmienky:
(a) povinnosť sa vzťahuje aspoň na 
poskytovateľov platobných služieb, ktorí
poskytujú platobné účty vrátane všetkých
služieb uvedených v článku 16 a ktorí 
musia ponúkať a poskytovať platobný
účet so základnými funkciami s výnimkou
prípadov uvedených v odseku 3 tohto
článku;
(b) platobné účty so základnými
funkciami neponúkajú len poskytovatelia
platobných služieb, ktorí poskytujú účet 
výhradne prostredníctvom nástrojov on-
line;
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(c) je zavedený mechanizmus, ktorý 
umožňuje spotrebiteľom bez trvalého
bydliska splniť požiadavky kapitoly II
smernice 2005/60;
(d) je zavedený mechanizmus, ktorý 
umožňuje, aby spotrebitelia, ktorí nemajú 
bankový účet, zraniteľní spotrebitelia, ako 
aj mobilní spotrebitelia boli informovaní o 
dostupnosti platobných účtov so
základnými funkciami;
(e) výkon práva uvedeného v odseku 1
nesmie byť nadmerne ťažký alebo
zaťažujúci pre spotrebiteľa;
(f) je zavedený mechanizmus, ktorý 
umožňuje poskytovateľom platobných
služieb overiť transparentným, 
spoľahlivým a rýchlym spôsobom, či
spotrebiteľ už má platobný účet so 
základnými funkciami v tomto členskom
štáte;
(g) služba presunu účtu podľa článkov 10
a 11 sa použije, ak spotrebiteľ chce prejsť 
na platobný účet so základnými funkciami
z iného platobného účtu v rozsahu služby
presunu účtu.

Členské štáty môžu vyňať poskytovateľov
platobných služieb okrem tých, ktorí sú
uvedení v písmene b), z povinnosti
poskytovať platobný účet so základnými
funkciami, ak je to objektívne odôvodnené
vzhľadom na charakter platobnej
inštitúcie alebo rozsah platobných služieb 
poskytovaných týmto poskytovateľom 
platobných služieb a ak toto vyňatie
nenarúša právo spotrebiteľov na prístup.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii, mali právo na otvorenie a 
používanie platobného účtu so 
základnými funkciami u poskytovateľa 
alebo poskytovateľov platobných služieb 
určených podľa odseku 1. Toto právo sa 
uplatňuje bez ohľadu na miesto bydliska 
spotrebiteľa. Členské štáty zabezpečia, 
aby uplatňovanie práva nebolo pre 
spotrebiteľa nadmerne zložité alebo 
náročné. Pred otvorením platobného účtu 
so základnými funkciami poskytovatelia 
platobných služieb overia, či už spotrebiteľ 
má alebo nemá platobný účet na ich 
území.

2. Pred otvorením platobného účtu so 
základnými funkciami poskytovatelia 
platobných služieb overia, či už spotrebiteľ 
má platobný účet na ich území.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) v prípade, že spotrebiteľ už má 
platobný účet u poskytovateľa platobných 
služieb nachádzajúceho sa na území toho 
istého štátu, ktorý mu umožňuje využívať 
platobné služby uvedené v článku 17 ods. 
1;

(a) v prípade, že spotrebiteľ má platobný 
účet u poskytovateľa platobných služieb 
nachádzajúceho sa na území toho istého 
štátu, ktorý mu umožňuje využívať 
platobné služby uvedené v článku 16 ods. 
1;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
v prípadoch uvedených v odseku 3 
poskytovateľ platobných služieb okamžite 
písomne a bezplatne informoval 
spotrebiteľa o odmietnutí, pokiaľ by toto 
zverejnenie nebolo v rozpore s cieľmi 
národnej bezpečnosti alebo verejným 
poriadkom.

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb
vybavovali žiadosti o prístup k platobnému
účtu so základnými funkciami do dvoch
kalendárnych týždňov od doručenia
úplnej žiadosti vrátane preukázania
totožnosti. Členské štáty zabezpečia, aby 
v prípadoch uvedených v odseku 3 
poskytovateľ platobných služieb okamžite 
písomne a bezplatne informoval 
spotrebiteľa o odmietnutí, o dôvode takého
odmietnutia, pokiaľ by toto zverejnenie 
nebolo v rozpore s cieľmi národnej 
bezpečnosti, a o dostupných
alternatívnych mechanizmoch riešenia
sporov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby platobný 
účet so základnými funkciami zahŕňal tieto 
platobné služby:

1. Členské štáty zabezpečia, aby platobný 
účet so základnými funkciami zahŕňal tieto 
služby:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – písmeno d – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) úhrady. (3) úhrady vrátane trvalých príkazov.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
spotrebiteľovi v spojitosti s platobným 
účtom so základnými funkciami neboli 
poskytnuté žiadne nástroje na prečerpanie.

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
spotrebiteľovi v spojitosti s platobným 
účtom so základnými funkciami neboli 
poskytnuté žiadne nástroje na prečerpanie. 
Členské štáty môžu povoliť 
poskytovateľom platobných služieb, aby
poskytovali prístup k veľmi nízkym 
sumám finančných prostriedkov na
poskytnutie dočasnej rezervy pre
spotrebiteľov, pričom poplatky za
poskytnutie týchto finančných 
prostriedkov sa uvádzajú pre 
spotrebiteľov oddelene a sú aspoň tak
priaznivé ako poplatky poskytovateľa za
prečerpanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24 prijímať delegované akty s 
cieľom aktualizovať zoznam služieb, 
ktoré sú súčasťou platobného účtu so
základnými funkciami, so zreteľom na 
vývoj platobných prostriedkov a
technológií.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 94

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb ponúkali 
služby uvedené v článku 16 bezplatne 
alebo za primeraný poplatok.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb ponúkali 
služby uvedené v článku 16 bezplatne 
alebo za primeraný poplatok. Členské štáty 
zabezpečia, aby platobný účet so 
základnými funkciami bol vždy platobným
účtom s najnižším poplatkom za 
poskytovanie minimálneho súboru
platobných služieb stanoveného v
členskom štáte v súlade s článkom 16
ods. 1 a 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby poplatky 
účtované spotrebiteľovi za nedodržanie 
záväzkov spotrebiteľa stanovených 
v rámcovej zmluve boli primerané.

2. Členské štáty zabezpečia, aby poplatky 
účtované spotrebiteľovi za nedodržanie 
záväzkov spotrebiteľa stanovených 
v rámcovej zmluve boli primerané a v
súlade s obvyklou cenovou politikou
poskytovateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 3 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány stanovili, čo tvorí primeraný 
poplatok, na základe jedného alebo 
viacerých z týchto kritérií:

3. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány stanovili primeranú hornú hranicu 
celkových ročných poplatkov na základe 
jedného alebo viacerých z týchto kritérií:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) celkové náklady súvisiace 
s poskytovaním platobného účtu so 
základnými funkciami;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) na účte neprebehla žiadna transakcia 
počas viac ako 12 za sebou nasledujúcich 
mesiacov;

(b) na účte neprebehla žiadna transakcia 
počas viac ako 24 za sebou nasledujúcich 
mesiacov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovateľ platobných služieb v prípade, 
že ukončí zmluvu o platobnom účte so 
základnými funkciami, písomne 
a bezplatne informoval spotrebiteľa 
o dôvodoch a opodstatnení ukončenia 
aspoň 2 mesiace pred nadobudnutím 
účinnosti ukončenia.

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovateľ platobných služieb v prípade, 
že ukončí zmluvu o platobnom účte so 
základnými funkciami, písomne 
a bezplatne informoval spotrebiteľa 
o dôvodoch a opodstatnení ukončenia a o 
dostupných alternatívnych mechanizmoch
riešenia sporov aspoň 2 mesiace pred 
nadobudnutím účinnosti ukončenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
zaviedli opatrenia na zvýšenie 
informovanosti verejnosti o dostupnosti 
platobných účtov so základnými 
funkciami, ich cenových podmienkach, 
postupoch potrebných na uplatnenie práva 
na prístup k platobným účtom so 
základnými funkciami a o spôsoboch 
prístupu k alternatívnemu riešeniu 
urovnávania sporov.

1. Členské štáty zabezpečia, aby bola 
verejnosť informovaná o dostupnosti 
platobných účtov so základnými 
funkciami, ich cenových podmienkach, 
postupoch potrebných na uplatnenie práva 
na prístup k platobným účtom so 
základnými funkciami a o spôsoboch 
prístupu k alternatívnemu riešeniu 
urovnávania sporov. Členské štáty 
zabezpečia, aby boli komunikačné
opatrenia dostatočné a dobre cielené a
riešili konkrétne potreby a záujmy
spotrebiteľov, ktorí nemajú bankový účet, 
zraniteľných a mobilných spotrebiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgány uvedené v odseku 1 majú všetky 
potrebné právomoci na vykonávanie 
svojich povinností. V prípade, že je na 
zabezpečenie a monitorovanie účinného 
súladu s touto smernicou splnomocnený 
viac ako jeden príslušný orgán, členské 
štáty zabezpečia úzku spoluprácu týchto 
orgánov, aby si mohli účinne plniť 
príslušné povinnosti.

2. Orgány uvedené v odseku 1 sú nezávislé
od poskytovateľov platobných služieb a
majú všetky potrebné právomoci a zdroje
na vykonávanie svojich povinností. 
V prípade, že je na zabezpečenie a 
monitorovanie účinného súladu s touto 
smernicou splnomocnený viac ako jeden 
príslušný orgán, členské štáty zabezpečia 
úzku spoluprácu týchto orgánov, aby si 
mohli účinne plniť príslušné povinnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby mali 
spotrebitelia prístup k účinným a 
efektívnym mimosúdnym konaniam na 
urovnávanie sporov, pokiaľ ide práva a 
povinnosti stanovené v zmysle tejto 
smernice.

1. Členské štáty zavedú primerané a 
účinné postupy mimosúdneho riešenia
sťažností a nápravy na urovnávanie
sporov medzi spotrebiteľmi a
poskytovateľmi platobných služieb, pokiaľ 
ide o práva a povinnosti stanovené v 
zmysle tejto smernice. Na tieto účely
členské štáty určia existujúce orgány a v
prípade potreby zriadia nové orgány.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
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podliehali jednému alebo viacerým 
orgánom zaoberajúcim sa alternatívnym
riešením sporov, ktoré spĺňajú tieto
kritériá:
(a) premlčacia lehota na podanie návrhu
na súd sa prerušuje počas trvania postupu
alternatívneho riešenia sporov;
(b) postup je bezplatný alebo za nízky
poplatok, ako je stanovené vo
vnútroštátnych právnych predpisoch;
(c) elektronické prostriedky nie sú
jedinými prostriedkami, vďaka ktorým
môžu strany získať prístup k postupu;
(d) je zabezpečené rovné zastúpenie
poskytovateľov, spotrebiteľov a iných
používateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vyžadujú, aby orgány 
zodpovedné za tieto postupy mimosúdnej 
nápravy spolupracovali v záujme
urovnania cezhraničných sporov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty oznámia Komisii a EBA
orgány uvedené v odseku 1 [šesť mesiacov
po nadobudnutí účinnosti tejto smernice]
a oznámia bezodkladne Komisii každú
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neskoršiu zmenu týkajúcu sa týchto 
orgánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh smernice
Článok 22 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Administratívne opatrenia a sankcie Administratívne opatrenia a uplatňovanie
sankcií

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri určovaní druhu administratívnych
opatrení a výšky administratívnych pokút
príslušné orgány zohľadnia:
(a) závažnosť a dĺžku trvania porušenia;
(b) výšku ziskov, ktoré zodpovedná fyzická
alebo právnická osoba získala, alebo strát, 
ktorým sa vyhla, pokiaľ ich možno 
vyčísliť;
(c) straty tretích strán spôsobené 
porušením, pokiaľ ich možno vyčísliť;
(d) finančnú silu zodpovedného
poskytovateľa platobných služieb;
(e) predchádzajúce porušenia ustanovení
prijatých na vykonanie tejto smernice
poskytovateľom platobných služieb;
(f) úroveň spolupráce zodpovedného
poskytovateľa platobných služieb s 
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príslušným orgánom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. EBA vydá usmernenia pre príslušné
orgány v súlade s článkom 16 nariadenia
(EÚ) č. 1093/2010, ktoré sa týka druhov
administratívnych sankcií a iných 
administratívnych opatrení a výšky
administratívnych pokút.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány bez zbytočného odkladu zverejnili
všetky sankcie alebo iné opatrenia uložené
za porušenie vnútroštátnych ustanovení, 
ktorými sa transponuje táto smernica, 
vrátane informácií o druhu a charaktere
porušenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1d (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty oznámia Komisii
ustanovenia týkajúce sa sankcií do [18 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice] a všetky ich následné zmeny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 23 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote 2 mesiacov odo dňa 
oznámenia tohto aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 23 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote troch mesiacov odo dňa 
oznámenia tohto aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty poskytnú Komisii 
informácie prvý raz v lehote 3 rokov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice 
a následne každé 2 roky o týchto 
záležitostiach:

Každoročne a prvý raz v lehote do [3 
rokov po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice] členské štáty poskytnú Komisii
informácie o týchto záležitostiach:
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia predloží výročnú správu na
základe informácií získaných od 
členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) počet akreditovaných webových lokalít 
na porovnávanie poplatkov podľa článku 7;

(b) počet akreditovaných webových lokalít 
na porovnávanie poplatkov podľa článku 7 
a najlepšie postupy týkajúce sa
spokojnosti používateľov, pokiaľ ide o 
webové lokality na porovnávanie 
poplatkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) počet platobných účtov, ktoré boli 
presunuté, priemerný poplatok účtovaný za 
presun účtu, počet odmietnutí presunu 
účtu;

(c) počet platobných účtov, ktoré boli 
presunuté, priemerný čas potrebný na 
dokončenie procesu presunu účtu, celkový
priemerný poplatok účtovaný za presun 
účtu, počet odmietnutí presunu účtu, 
najčastejšie problémy, s ktorými sa 
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spotrebitelia stretávajú počas procesu 
presunu účtu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(da) údaje o počte spotrebiteľov, ktorí 
nemajú bankový účet v danom členskom
štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade v lehote piatich rokov 
od nadobudnutia účinnosti tejto smernice 
správu o uplatňovaní tejto smernice, ku 
ktorej podľa potreby pripojí návrh.

1. Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade v lehote štyroch rokov 
od nadobudnutia účinnosti tejto smernice 
správu o uplatňovaní tejto smernice, ku 
ktorej podľa potreby pripojí návrh.

Táto správa musí obsahovať:
(a) zoznam všetkých konaní vo veci 
porušenia právnych predpisov vedených
Komisiou za nesprávne alebo neúplné 
vykonanie tejto smernice;
(b) posúdenie vplyvu tejto smernice na
harmonizáciu a integráciu retailového
bankovníctva v rámci Únie a na
hospodársku súťaž a priemernú výšku
poplatkov v členských štátoch;
(c) stratégie na zvýšenie transparentnosti
a porovnateľnosti kvality poskytovania
platobných služieb v celej Únii vrátane 
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transparentnosti obchodných modelov a
investičných stratégií a sociálnej
zodpovednosti podnikov;
(d) posúdenie nákladov a prínosov
vykonávania plnej celoeurópskej
prenosnosti čísel platobných účtov, 
vrátane plánu s konkrétnymi krokmi
nevyhnutnými na takéto vykonávanie;
(e) posúdenie charakteristík spotrebiteľov, 
ktorí si otvorili platobné účty so 
základnými funkciami, od transpozície
tejto smernice;
(f) príklady najlepších postupov členských
štátov na zníženie vylúčenia spotrebiteľov
z prístupu k platobným službám;
(g) posúdenie poplatkov za základné
platobné účty pri zohľadnení kritérií
uvedených v článku 17 ods. 3;
(h) posúdenie možností vytvorenia
celoeurópskej hornej hranice celkových 
ročných poplatkov vzťahujúcich sa na
otvorenie a používanie platobného účtu so
základnými funkciami a spôsobov, ako 
prispôsobiť túto hranicu vnútroštátnym
okolnostiam;
(i) posúdenie vplyvu poskytovania
platobných účtov so základnými
funkciami na trhu na ostatné platobné
účty, ktoré ponúkajú podobné služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Odchylne od odsekov 1 a 2 členské
štáty prijmú, uverejnia a uplatnia právne 
predpisy, nariadenia a administratívne
ustanovenia potrebné na dosiahnutie
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súladu s:
(a) článkami 4 až 8 do [15 mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice];
(b) článkom 11a v súvislosti 
s transakciami v rámci členského štátu do
1. januára 2016 a v súvislosti s
transakciami v rámci Európskej únie do
1. januára 2020.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vnútorný trh EÚ prechádza procesom narastajúceho prepojenia a modernizácie. V dôsledku 
krízy, ako aj pristúpenia ďalších členských štátov sa bude ďalej zvyšovať vnútorná migrácia 
pracovníkov, študentov a učňov. Zároveň čoraz viac klesá úloha peňažnej hotovosti ako 
tovaru, ktorý pre používateľov zabezpečujú centrálne banky verejne a bezplatne. Spotrebitelia 
dnes v mnohých členských štátoch uskutočňujú väčšie nákupy elektronicky. Na účely boja 
proti tieňovému hospodárstvu a daňovým podvodom okrem toho niektoré členské štáty 
obmedzili výšku hotovostných platieb.

Je teda v spoločenskom a hospodárskom záujme, aby sa všetkým občanom zaručil prístup 
k moderným platobným službám, ktoré zodpovedajú vysokým normám kvality a sú 
konkurencieschopné. Aj vzhľadom na skúsenosti počas krízy by Európska únia mala obnovu 
dôvery spotrebiteľov v európsky finančný sektor považovať za prioritu. V tejto súvislosti je 
nevyhnutné, aby sa pre klientov bánk zlepšila transparentnosť poplatkov za účty. V záujme 
stabilizácie spoločností postihnutých krízou predstavujú aktuálnu výzvu aj spoľahlivé 
sociálne záruky.

Zlepšené možnosti na presun účtu môžu klientom bánk pomôcť podnietiť zmenu nepružných 
a nekonkurenčných trhov, ako aj aktivizovať ich rozvoj zameraný na potreby klientov. Právna 
istota postupov cezhraničného presunu účtu je okrem toho dôležitá, aby sa na celom 
vnútornom trhu zaručili práva občanov Únie využívajúcich mobilitu. Nárast cezhraničných 
presunov účtu by mal prispieť aj k tomu, aby sa vo všetkých členských štátoch presadili 
kvalitatívne a cenovo atraktívne ponuky platobných služieb.

Návrh smernice predložený Komisiou treba privítať ako dobrú demokratickú spoluprácu 
medzi Komisiou a Parlamentom. Prijatím iniciatívnej správy o prístupe k základným 
platobným službám totiž Európsky parlament v roku 2012 požadoval rýchle predloženie 
legislatívnej iniciatívy na uplatňovanie práva na prístup k základným platobným službám.

1. Porovnateľnosť poplatkov za platobné účty

Komisia žiada, aby klienti bánk získali lepší prehľad o ponukách platobných účtov.
Poskytovatelia preto majú pre identické služby používať zhodné pojmy. Vnútroštátne orgány 
dohľadu a Komisia majú dať poskytovateľom k dispozícii štandardizované pojmy 
a vymedzenia v súvislosti s najdôležitejšími platobnými službami. Klienti musia pred 
uzatvorením zmluvy vedieť, aké poplatky sa ich pri voľbe platobného účtu týkajú. Zodpovedá 
to právnej praxi na iných trhoch, kde povinnosť charakterizovať ceny predstavuje štandard. 
Poskytovatelia musia okrem toho vystaviť štandardizované dokumenty s informáciami 
o poplatkoch a slovníky pojmov s vymedzeniami aktuálnych platobných služieb a zároveň 
pravidelne poskytovať klientom podrobné informácie o poplatkoch v súvislosti s využívanými 
službami. V záujme zachovania porovnateľnosti pri väčšej koncentrácii informácií by sa 
informačné dokumenty o poplatkoch a osobné výpisy z účtu mali podrobovať 
spotrebiteľským testom.

V niektorých členských štátoch s vysokým počtom obyvateľov, ktorí nemajú účet, prieskumy 
ukazujú, že ide o dôsledok chýbajúcej základnej dôvery klientov voči bankám. Vzhľadom na 
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skutočnosť, že klienti zveria významnú časť svojho majetku banke, ktorá môže priamo 
vyberať poplatky, úroky a pokuty, zastáva spravodajca názor, že úplná transparentnosť je 
nevyhnutná. Transparentnosť poplatkov tak predstavuje dôležitý nástroj na prekonanie stavu, 
keď si občania nezakladajú účty, na modernizáciu európskeho hospodárstva, ako aj na 
zamedzenie tieňového hospodárstva.

Zároveň musí v každom členskom štáte existovať aspoň jedna webová lokalita na 
porovnávanie štruktúry poplatkov u poskytovateľov platobných účtov. Dôveryhodnosť týchto 
webových lokalít má zásadný význam. Komisia teda vhodne navrhuje, aby orgány dohľadu 
akreditovali prevádzkovateľov webových lokalít, ktorí spĺňajú minimálne normy, pokiaľ ide 
o nezávislosť a úplnosť ich služieb. V návrhu správy sa doplňujú kritéria akreditácie. Okrem 
toho by mali orgány dohľadu vo všetkých členských štátoch vypracovať vlastný návrh na 
porovnanie ponuky platobných účtov vo svojom členskom štáte. V záujme orientácie na 
požiadavky klientov využívajúcich mobilitu by mal o vnútroštátnych webových lokalitách na 
porovnávanie okrem toho informovať portál EÚ.

Klientovi banky sa tak majú sprístupniť vysokokvalitné, konzistentné informácie, aby mal 
možnosť jednoducho porovnať pomer ceny a kvality platobných účtov u rozličných 
poskytovateľov.

2. Presun platobných účtov

Trh s platobnými účtami sa vo väčšine členských štátov vyznačuje nízkou klientskou 
mobilitou. Z respondentov štúdie Eurobarometra v roku 2012 uviedlo len 16 percent 
majiteľov účtu, že si za uplynulých päť rokov otvorili nový platobný účet. Nízka miera 
hospodárskej súťaže umožnila, že v niektorých krajinách sa poplatky za vedenie účtu napokon 
výrazne zvýšili. Treba vychádzať z predpokladu, že zjednodušenie a právna istota klienta pri 
presune platobného účtu umožnia zreteľné zameranie ponuky na požiadavky klientov 
a inováciami sa strednodobo posilní konkurencieschopnosť európskych poskytovateľov 
platobných služieb.

Cieľom iniciatívy Komisie je stanoviť pri presune platobných účtov jasné záväzky. Postup, 
ktorý navrhuje Komisia, sa opiera o normy pre presun platobných účtov podľa Európskeho 
výboru bankového sektora, ktoré sa už uplatňujú v praxi. Slabé miesto tohto dobrovoľného
záväzku však spočíva v nízkej miere jeho vžitosti a v nerovnomernom uplatňovaní 
poskytovateľmi platobných účtov. V návrhu Komisie sa okrem toho predpokladá aj 
zjednodušenie cezhraničných presunov účtov.

Prístup Komisie si aj v tomto smere v podstate zasluhuje podporu a je nevyhnutný na 
vyváženie rizika zlyhania trhu. Vzhľadom na vysokú citlivosť špecifického produktu 
„platobný účet“ je vhodné poskytnúť klientom konkrétnu podporu a záruky, pokiaľ by chceli 
svoj účet presunúť. Spravodajca preto podporuje postup, ktorý navrhuje Komisia, vrátane 
jeho využitia pri cezhraničných presunoch účtov v rámci EÚ. Dodatočne by však členské 
štáty mali ponúkať automatické systémy na postúpenie platieb, tak ako sa už s vysokou 
úspešnosťou používajú v niektorých členských štátoch. Skúsenosť poukazuje na to, že 
problémy a omeškania v súvislosti s presunmi účtov vznikajú spravidla opomenutím zo strany 
tretích subjektov, ktoré svoje platby nepresúvajú plynulo. Pretrvávajúca neistota, resp. 
nevyhnutné časové náklady na úplné dokončenie presunu účtu znižujú atraktívnosť zmeny 
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poskytovateľa. Európsky orgán pre bankovníctvo by mal členské štáty podporovať pri 
zriadení príslušných modelov. Perspektívne by sa malo začať so zavádzaním prenosných čísel 
účtu v rámci EÚ.

3. Prístup k platobným účtom so základnými funkciami („základný účet“)

Najnovšie poznatky ukazujú, že otázka právneho nároku na platobné účty predstavuje aspekt, 
ktorý sa doteraz podceňoval. Iniciatíva Komisie sa sústredí na dve cieľové skupiny. V štúdii 
Svetovej banky sa dospelo k záveru, že 56 miliónov občanov, ktorí žijú v EÚ, doteraz nemôže 
využívať základný účet. Približne polovica tejto skupiny si však želá, aby si mohla platobný 
účet otvoriť. Hoci je problém občanov, ktorí nemajú účet, v niektorých členských štátoch 
obzvlášť naliehavý, doposiaľ sa takmer vo všetkých členských štátoch klienti v dôsledku 
svojej finančnej situácie stretávajú s problémami pri prístupe k účtu, ktorý si nemôžu dovoliť.
Okrem tejto skupiny však z právneho nároku na platobný účet so základnými funkciami 
v rámci EÚ majú mať prospech aj občania, ktorí nežijú vo svojej krajine pôvodu. Voľný 
pohyb občanov Únie využíva v súčasnosti 15,8 milióna občanov. K tomu treba pripočítať 
20,2 milióna migrantov pochádzajúcich z krajín mimo EÚ, ktorých integrácia sa bez právneho 
nároku na platobný účet komplikuje.

Platobný účet predstavuje základný majetok. Význam platobných účtov je o to väčší, že 
hotovostné platby sa v narastajúcej miere nahrádzajú bezhotovostnými platobnými formami 
vrátane elektronických platobných foriem. Zámer Komisie presadiť právny nárok na platobný 
účet so základnými funkciami v rámci EÚ predstavuje dôležitý prínos k vnútornému trhu, 
ktorý bude slúžiť občanom. Na to, aby občania mohli svoje právo na účet skutočne využívať, 
však treba návrh predložený Komisiou na niektorých miestach spresniť.

Podľa rovnakých podmienok hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, ale aj v záujme 
zachovania práva na prístup, pokiaľ ide o klientov vo vzdialených regiónoch, by sa mala 
v rámci možností všetkým poskytovateľom platobných účtov uložiť povinnosť, aby do svojej 
ponuky zaradili základné účty v zmysle smernice. Výnimky z tohto pravidla sa môžu udeliť 
iba reštriktívne a na základe objektívnych kritérií. Prístup k platobným účtom so základnými 
funkciami sa ďalej nesmie obmedzovať na klientov, ktorí v príslušnom členskom štáte nemajú 
účet. Klientom sa má tiež umožniť zmeniť riadny platobný účet, ktorý nevyhovuje ich 
požiadavkám, na účet so základnými funkciami.

Ďalší kľúčový bod sa týka poplatkov, ktoré sa klientom bánk môžu účtovať za používanie 
základného účtu. Takéto účty by sa mali ponúkať zadarmo alebo za racionálne poplatky.
Príslušné orgány by v každom prípade mali pre poplatky stanoviť záväzný strop. Základné 
účty by spravidla mali predstavovať najvýhodnejšie dostupné účty u poskytovateľov 
platobných služieb.


