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Pozměňovací návrh 68
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Srovnávací internetové stránky 
představují pro spotřebitele efektivní 
prostředek, jak z jednoho místa posoudit 
kvalitu různých nabídek platebních účtů. 
Mohou dosáhnout správné rovnováhy mezi 
potřebou toho, aby informace byly jasné
a stručné, nicméně úplné, díky tomu, že 
uživatelům umožní získat podrobnější 
informace, mají-li o ně zájem. Mohou také 
snížit náklady na vyhledávání, protože 
spotřebitelé nebudou muset shromažďovat 
informace odděleně od jednotlivých 
poskytovatelů platebních služeb zvlášť.

(18) Srovnávací internetové stránky 
představují pro spotřebitele efektivní 
prostředek, jak z jednoho místa posoudit
kvalitu různých nabídek platebních účtů
a všeobecných bankovních politik v oblasti 
sociální odpovědnosti. Mohou dosáhnout 
správné rovnováhy mezi potřebou toho, 
aby informace byly jasné a stručné, 
nicméně úplné, díky tomu, že uživatelům 
umožní získat podrobnější informace, mají-
li o ně zájem. Mohou také snížit náklady na 
vyhledávání, protože spotřebitelé nebudou 
muset shromažďovat informace odděleně 
od jednotlivých poskytovatelů platebních 
služeb zvlášť.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Za účelem získání nestranných 
informací o bankovních poplatcích by 
spotřebitelé měli mít přístup ke 
srovnávacím internetovým stránkám, jež 
jsou provozně nezávislé na poskytovatelích 
platebních služeb. Členské státy by proto 
měly zajistit, aby na jejich území byla 
spotřebitelům k dispozici alespoň jedna 
taková internetová stránka. Tyto 
srovnávací internetové stránky mohou 
provozovat příslušné orgány, jiné veřejné 

(19) Za účelem získání nestranných 
informací o bankovních poplatcích a 
o všeobecných bankovních politikách
v oblasti sociální odpovědnosti by 
spotřebitelé měli mít přístup ke 
srovnávacím internetovým stránkám, jež 
jsou provozně nezávislé na poskytovatelích 
platebních služeb. Členské státy by proto 
měly zajistit, aby na jejich území byla 
spotřebitelům k dispozici alespoň jedna 
taková internetová stránka. Tyto 
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orgány a/nebo akreditované soukromé 
subjekty. Členské státy by měly zavést 
systém dobrovolné akreditace, který 
soukromým provozovatelům srovnávacích 
internetových stránek umožní požádat
o akreditaci v souladu se stanovenými 
kritérii kvality. Srovnávací internetová 
stránka provozovaná příslušným orgánem 
nebo jiným veřejným orgánem by měla být 
zřízena v případě, že nedošlo k akreditaci 
soukromě provozované internetové 
stránky. Tyto internetové stránky by 
rovněž měly splňovat kritéria kvality.

srovnávací internetové stránky mohou 
provozovat příslušné orgány, jiné veřejné 
orgány a/nebo akreditované soukromé 
subjekty. Členské státy by měly zavést 
systém dobrovolné akreditace, který 
soukromým provozovatelům srovnávacích 
internetových stránek umožní požádat
o akreditaci v souladu se stanovenými 
kritérii kvality. Srovnávací internetová 
stránka provozovaná příslušným orgánem 
nebo jiným veřejným orgánem by měla být 
zřízena v případě, že nedošlo k akreditaci 
soukromě provozované internetové 
stránky. Tyto internetové stránky by 
rovněž měly splňovat kritéria kvality.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je běžnou praxí poskytovatelů 
platebních služeb nabízet platební účet
v balíčku s jinými finančními produkty či 
službami. Tato praxe může být pro 
poskytovatele platebních služeb 
prostředkem, jak diverzifikovat svou 
nabídku a vzájemně soutěžit, a v konečném 
důsledku může být pro spotřebitele 
prospěšná. Studie Komise o praktikách 
vázání produktů v odvětví finančních 
služeb, provedená v roce 2009, jakož
i příslušné konzultace a stížností 
spotřebitelů nicméně ukázaly, 
že poskytovatelé platebních služeb někdy 
bankovní účty nabízejí v balíčku
s produkty, které si spotřebitelé nevyžádali
a které nejsou pro platební účet nezbytné, 
například pojištění domácnosti. Kromě 
toho bylo konstatováno, že tyto praktiky 
mohou snížit transparentnost

(20) Je běžnou praxí poskytovatelů 
platebních služeb nabízet platební účet
v balíčku s jinými finančními produkty či 
službami. Tato praxe může být pro 
poskytovatele platebních služeb 
prostředkem, jak diverzifikovat svou 
nabídku a vzájemně soutěžit, a v konečném 
důsledku může být pro spotřebitele 
prospěšná. Studie Komise o praktikách 
vázání produktů v odvětví finančních 
služeb, provedená v roce 2009, jakož
i příslušné konzultace a stížností 
spotřebitelů nicméně ukázaly, 
že poskytovatelé platebních služeb někdy 
bankovní účty nabízejí v balíčku
s produkty, které si spotřebitelé nevyžádali
a které nejsou pro platební účet nezbytné, 
například pojištění domácnosti. Kromě 
toho bylo konstatováno, že tyto praktiky 
mohou snížit transparentnost
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a porovnatelnost cen, omezit nákupní 
možnosti spotřebitelů a negativně 
ovlivnit jejich mobilitu. Členské státy by 
proto měly zajistit, aby v případě, že 
poskytovatelé platebních služeb nabízejí
platební účet v balíčku s jinými produkty, 
byly spotřebitelům poskytnuty informace
o příslušných poplatcích za platební účet
a za každou další finanční službu 
zahrnutou v balíčku zvlášť. Tyto 
povinnosti by se neměly vztahovat 
na služby, které jsou přirozeně spojené
s používáním platebního účtu, jako jsou 
výběr hotovosti, bezhotovostní převody 
nebo platební karty. Tyto služby by proto 
měly být z oblasti působnosti tohoto 
ustanovení vyloučeny.

a porovnatelnost cen, omezit nákupní 
možnosti spotřebitelů a negativně 
ovlivnit jejich mobilitu. Členské státy by 
proto měly zajistit, aby v případě, že 
poskytovatelé platebních služeb nabízejí 
platební účet v balíčku s jinými produkty, 
byly spotřebitelům poskytnuty informace 
ohledně toho, zda je možné zakoupit 
jednotlivé součásti balíčku samostatně,
a pokud taková možnost existuje, aby jim 
byly poskytnuty informace o nákladech
a poplatcích za každou další finanční 
službu zahrnutou v balíčku zvlášť. Tyto 
povinnosti by se neměly vztahovat 
na služby, které jsou přirozeně spojené
s používáním platebního účtu, jako jsou 
výběr hotovosti, bezhotovostní převody 
nebo platební karty. Tyto služby by proto 
měly být z oblasti působnosti tohoto 
ustanovení vyloučeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je běžnou praxí poskytovatelů 
platebních služeb nabízet platební účet
v balíčku s jinými finančními produkty či 
službami. Tato praxe může být pro 
poskytovatele platebních služeb 
prostředkem, jak diverzifikovat svou 
nabídku a vzájemně soutěžit, a v konečném 
důsledku může být pro spotřebitele 
prospěšná. Studie Komise o praktikách 
vázání produktů v odvětví finančních 
služeb, provedená v roce 2009, jakož
i příslušné konzultace a stížností 
spotřebitelů nicméně ukázaly, 
že poskytovatelé platebních služeb někdy 
bankovní účty nabízejí v balíčku

(20) Je běžnou praxí poskytovatelů 
platebních služeb nabízet platební účet
v balíčku s jinými finančními produkty či 
službami. Tato praxe může být pro 
poskytovatele platebních služeb 
prostředkem, jak diverzifikovat svou 
nabídku a vzájemně soutěžit, a v konečném 
důsledku může být pro spotřebitele 
prospěšná. Studie Komise o praktikách 
vázání produktů v odvětví finančních 
služeb, provedená v roce 2009, jakož
i příslušné konzultace a stížností 
spotřebitelů nicméně ukázaly, 
že poskytovatelé platebních služeb někdy 
bankovní účty nabízejí v balíčku
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s produkty, které si spotřebitelé nevyžádali
a které nejsou pro platební účet nezbytné, 
například pojištění domácnosti. Kromě 
toho bylo konstatováno, že tyto praktiky 
mohou snížit transparentnost
a porovnatelnost cen, omezit nákupní 
možnosti spotřebitelů a negativně 
ovlivnit jejich mobilitu. Členské státy by 
proto měly zajistit, aby v případě, že 
poskytovatelé platebních služeb nabízejí 
platební účet v balíčku s jinými produkty, 
byly spotřebitelům poskytnuty informace
o příslušných poplatcích za platební účet
a za každou další finanční službu 
zahrnutou v balíčku zvlášť. Tyto 
povinnosti by se neměly vztahovat 
na služby, které jsou přirozeně spojené
s používáním platebního účtu, jako jsou 
výběr hotovosti, bezhotovostní převody 
nebo platební karty. Tyto služby by proto 
měly být z oblasti působnosti tohoto
ustanovení vyloučeny.

s produkty, které si spotřebitelé nevyžádali
a které nejsou pro platební účet nezbytné, 
například pojištění domácnosti. Kromě 
toho bylo konstatováno, že tyto praktiky 
mohou snížit transparentnost
a porovnatelnost cen, omezit nákupní 
možnosti spotřebitelů a negativně 
ovlivnit jejich mobilitu. Členské státy by 
proto měly zajistit, aby v případě, že 
poskytovatelé platebních služeb nabízejí 
platební účet s jinými finančními službami
a je-li možné zakoupit zvlášť platební účet
a jiné finanční služby, byly spotřebitelům 
poskytnuty informace o příslušných 
poplatcích za platební účet a za každou 
další finanční službu zahrnutou v balíčku 
zvlášť. Tyto povinnosti by se neměly 
vztahovat na služby, které jsou přirozeně 
spojené s používáním platebního účtu, jako 
jsou výběr hotovosti, bezhotovostní 
převody nebo platební karty. Tyto služby 
by proto měly být z oblasti působnosti 
tohoto ustanovení vyloučeny.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné odlišit platební účet, který je balíčkem finančních služeb, od platebního účtu 
nabízeného společně s dalšími finančními službami, jako je např. pojištění. Spotřebitelé 
potřebují informace o jednotlivých částech balíčku, jejž kupují, o ceně tohoto balíčku a 
o dodatečných nákladech na finanční služby, které lze rovněž koupit samostatně.

Pozměňovací návrh 72
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Spotřebitelé jsou motivováni ke 
změně účtu, pouze pokud tento proces 
neznamená přílišnou administrativní
a finanční zátěž. Postup pro změnu 
platebních účtů a přechod k jinému 

(21) Spotřebitelé jsou motivováni ke 
změně účtu, pouze pokud tento proces 
neznamená přílišnou administrativní
a finanční zátěž. Postup pro změnu 
platebních účtů a přechod k jinému 



AM\1006208CS.doc 7/54 PE521.598v01-00

CS

poskytovateli platebních služeb by měl být 
jasný a rychlý. Případné poplatky účtované 
poskytovateli platebních služeb
v souvislosti se službou změny účtu by 
měly odpovídat skutečným nákladům, 
které poskytovatelům platebních služeb 
vzniknou. V zájmu pozitivního dopadu 
na hospodářskou soutěž by změna účtu 
měla být usnadněna rovněž 
na přeshraniční úrovni. Vzhledem k tomu, 
že přeshraniční změna účtu by mohla být 
složitější než změna v rámci jednoho státu
a mohla by od poskytovatelů platebních 
služeb vyžadovat, aby přizpůsobili
a upravili své interní postupy, je třeba pro 
přeshraniční změnu účtu stanovit delší 
lhůty. Nutnost zachovat různé lhůty by 
měla být posouzena v rámci přezkumu 
navrhované směrnice.

poskytovateli platebních služeb by měl být 
jasný a rychlý. Případné poplatky účtované 
poskytovateli platebních služeb
v souvislosti se službou změny účtu by 
měly odpovídat skutečným nákladům, 
které poskytovatelům platebních služeb 
vzniknou.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Ve všech členských státech by měly 
být zavedeny služby umožňující v případě 
změny účtu automatické přesměrování.
Evropská komise by měla provést 
předběžnou analýzu týkající se zřízení 
systému pro zajištění přenositelnosti čísel 
platebních účtů v rámci celé EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Cornelis de Jong
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Má-li být změna platebního účtu
z dlouhodobého hlediska jednodušší, je
nutné v rámci celé EU zavést systém 
přenositelnosti čísel platebních účtů. 
Evropská komise by měla být pověřena 
provedením důkladné analýzy nákladů
a přínosů a studie s cílem zjistit, zda je 
přenositelnost čísel platebních účtů
v rámci celé EU proveditelná, a nalézt 
technicky schůdný a účinný způsob, jak 
tuto politiku v následujících letech zavést. 
Jako přechodné řešení by do té doby ve 
všech členských státech měly být zavedeny 
služby automatického přesměrování.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají
v Unii a nemají v určitém členském státě 
platební účet, by měli mít možnost si
v uvedeném členském státě otevřít
a používat platební účet se základními 
prvky. Aby byl zajištěn co nejširší přístup
k takovým účtům, spotřebitelé by k nim 
měli mít přístup bez ohledu na svou 
finanční situaci, včetně případů 
nezaměstnanosti nebo osobního bankrotu,
a místo svého pobytu. Právo na přístup
k platebnímu účtu se základními prvky
v kterémkoli členském státě by navíc mělo 
být poskytnuto v souladu s požadavky 
stanovenými ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 

(Netýká se českého znění.)
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26. října 2005 o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz
a financování terorismu16, zejména pokud 
jde o postupy hloubkové kontroly klienta.

__________________ __________________
16 Úř. věst. L 309, 25.11.05, s. 15. 16 Úř. věst. L 309, 25.11.05, s. 15.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají
v Unii a nemají v určitém členském státě 
platební účet, by měli mít možnost si
v uvedeném členském státě otevřít
a používat platební účet se základními 
prvky. Aby byl zajištěn co nejširší přístup
k takovým účtům, spotřebitelé by k nim 
měli mít přístup bez ohledu na svou 
finanční situaci, včetně případů 
nezaměstnanosti nebo osobního bankrotu,
a místo svého pobytu. Právo na přístup
k platebnímu účtu se základními prvky
v kterémkoli členském státě by navíc mělo 
být poskytnuto v souladu s požadavky 
stanovenými ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 
26. října 2005 o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz
a financování terorismu16, zejména pokud 
jde o postupy hloubkové kontroly klienta.

(27) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají
v Unii a nemají v určitém členském státě 
platební účet, by měli mít možnost si
v uvedeném členském státě otevřít
a používat platební účet se základními 
prvky. Aby byl zajištěn co nejširší přístup
k takovým účtům, spotřebitelé by k nim 
měli mít přístup bez ohledu na svou 
finanční situaci a místo svého pobytu. Pro 
účinné a plné zapojení do finanční
a sociální komunity je dnes přístup
k bankovnímu účtu nezbytností. 
Spotřebitelé bez bankovního účtu jsou 
nuceni používat hotovost, což s sebou nese 
omezení možností volby platebních metod, 
vyloučení z elektronických transakcí
a vyšší náklady. Právo na přístup
k platebnímu účtu se základními prvky
v kterémkoli členském státě by navíc mělo 
být poskytnuto v souladu s požadavky 
stanovenými ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 
26. října 2005 o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz
a financování terorismu16, zejména pokud 
jde o postupy hloubkové kontroly klienta.

__________________ __________________
16 Úř. věst. L 309, 25.11.05, s. 15. 16 Úř. věst. L 309, 25.11.05, s. 15.
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Pozměňovací návrh 77
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají
v Unii a nemají v určitém členském státě 
platební účet, by měli mít možnost si
v uvedeném členském státě otevřít
a používat platební účet se základními 
prvky. Aby byl zajištěn co nejširší přístup
k takovým účtům, spotřebitelé by k nim 
měli mít přístup bez ohledu na svou 
finanční situaci, včetně případů
nezaměstnanosti nebo osobního bankrotu,
a místo svého pobytu. Právo na přístup
k platebnímu účtu se základními prvky
v kterémkoli členském státě by navíc mělo 
být poskytnuto v souladu s požadavky 
stanovenými ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 
26. října 2005 o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz
a financování terorismu16, zejména pokud 
jde o postupy hloubkové kontroly klienta.

(27) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají
v Unii a nemají v určitém členském státě 
platební účet, by měli mít možnost si
v uvedeném členském státě otevřít
a používat platební účet se základními 
prvky. Aby byl zajištěn co nejširší přístup
k takovým účtům, spotřebitelé by k nim 
měli mít přístup bez ohledu na svou 
finanční situaci, k čemuž například patří 
výše a pravidelnost příjmu, zaměstnanost, 
úvěrová nebo osobní historie atd. Právo na 
přístup k platebnímu účtu se základními 
prvky v kterémkoli členském státě by navíc 
mělo být poskytnuto v souladu
s požadavky stanovenými ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2005/60/ES ze dne 26. října 2005
o předcházení zneužití finančního systému
k praní peněz a financování terorismu16, 
zejména pokud jde o postupy hloubkové 
kontroly klienta.

__________________ __________________
16 Úř. věst. L 309, 25.11.05, s. 15. 16 Úř. věst. L 309, 25.11.05, s. 15.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají
v Unii a nemají v určitém členském státě 
platební účet, by měli mít možnost si
v uvedeném členském státě otevřít
a používat platební účet se základními 
prvky. Aby byl zajištěn co nejširší přístup
k takovým účtům, spotřebitelé by k nim 
měli mít přístup bez ohledu na svou 
finanční situaci, včetně případů 
nezaměstnanosti nebo osobního bankrotu,
a místo svého pobytu. Právo na přístup
k platebnímu účtu se základními prvky
v kterémkoli členském státě by navíc mělo 
být poskytnuto v souladu s požadavky 
stanovenými ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 
26. října 2005 o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz
a financování terorismu16, zejména pokud 
jde o postupy hloubkové kontroly klienta.

(27) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají
v Unii a nemají v určitém členském státě 
platební účet, by měli mít možnost si
v uvedeném členském státě otevřít
a používat platební účet se základními 
prvky, pod podmínkou, že již nemají 
platební účet v jiném členském státě. Aby 
byl zajištěn co nejširší přístup k takovým 
účtům, spotřebitelé by k nim měli mít 
přístup bez ohledu na svou finanční situaci, 
včetně případů nezaměstnanosti nebo 
osobního bankrotu, a místo svého pobytu. 
Právo na přístup k platebnímu účtu se 
základními prvky v kterémkoli členském 
státě by navíc mělo být poskytnuto
v souladu s požadavky stanovenými ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2005/60/ES ze dne 26. října 2005
o předcházení zneužití finančního systému
k praní peněz a financování terorismu16, 
zejména pokud jde o postupy hloubkové 
kontroly klienta.

__________________ __________________
16 Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15. 16 Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.

Or. de

Pozměňovací návrh 79
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy by měly zajistit, aby 
alespoň jeden poskytovatel platebních 
služeb nabízel spotřebitelům platební účet 
se základními prvky. Přístup by neměl být 
nepřiměřeně obtížný a neměl by 
spotřebitelům způsobovat nepřiměřeně 
vysoké náklady. V tomto ohledu by 

(28) Členské státy by měly zajistit, aby 
všichni poskytovatelé platebních služeb 
nabízeli spotřebitelům platební účet se 
základními prvky. Přístup by neměl být 
nepřiměřeně obtížný a neměl by 
spotřebitelům způsobovat nepřiměřeně 
vysoké náklady. Aby se minimalizovalo 
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členské státy měly vzít v úvahu faktory, 
jako je umístění určených poskytovatelů 
platebních služeb na jejich území. Aby se 
minimalizovalo riziko finančního 
vyloučení spotřebitelů, měly by členské 
státy zlepšit vzdělávání ve finanční oblasti, 
včetně školního vzdělávání, a bojovat
s nadměrnou zadlužeností. Členské státy 
by také měly podporovat iniciativy 
poskytovatelů platebních služeb směřující
k poskytování platebních účtů se 
základními prvky v kombinaci s finančním 
vzděláváním.

riziko finančního vyloučení spotřebitelů, 
měly by členské státy zlepšit vzdělávání ve 
finanční oblasti, včetně školního 
vzdělávání, a bojovat s nadměrnou 
zadlužeností. Členské státy by také měly 
podporovat iniciativy poskytovatelů 
platebních služeb směřující k poskytování 
platebních účtů se základními prvky
v kombinaci s finančním vzděláváním.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy by měly zajistit, aby 
alespoň jeden poskytovatel platebních 
služeb nabízel spotřebitelům platební účet 
se základními prvky. Přístup by neměl být 
nepřiměřeně obtížný a neměl by 
spotřebitelům způsobovat nepřiměřeně 
vysoké náklady. V tomto ohledu by 
členské státy měly vzít v úvahu faktory, 
jako je umístění určených poskytovatelů 
platebních služeb na jejich území. Aby se 
minimalizovalo riziko finančního 
vyloučení spotřebitelů, měly by členské 
státy zlepšit vzdělávání ve finanční oblasti, 
včetně školního vzdělávání, a bojovat
s nadměrnou zadlužeností. Členské státy 
by také měly podporovat iniciativy 
poskytovatelů platebních služeb směřující
k poskytování platebních účtů se 
základními prvky v kombinaci s finančním 
vzděláváním.

(28) Členské státy by měly zajistit, aby 
banky podnikající v oblasti retailového
bankovnictví nabízely spotřebitelům 
platební účet se základními prvky. Přístup 
by neměl být nepřiměřeně obtížný a neměl 
by spotřebitelům způsobovat nepřiměřeně 
vysoké náklady. V tomto ohledu by 
členské státy měly zajistit, aby výjimky 
byly udělovány pouze na základě 
požadavků stanovených směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2005/60/ES ze dne 26. října 2005
o předcházení zneužití finančního 
systému k praní peněz a financování 
terorismu, zejména pokud jde o postupy 
hloubkové kontroly klienta. Aby se 
minimalizovalo riziko finančního 
vyloučení spotřebitelů, měly by členské 
státy zlepšit vzdělávání ve finanční oblasti, 
včetně školního vzdělávání, a bojovat
s nadměrnou zadlužeností. Členské státy 
by také měly podporovat iniciativy 
poskytovatelů platebních služeb směřující
k poskytování platebních účtů se 
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základními prvky v kombinaci s finančním 
vzděláváním.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy by měly zajistit, aby 
alespoň jeden poskytovatel platebních 
služeb nabízel spotřebitelům platební účet 
se základními prvky. Přístup by neměl být 
nepřiměřeně obtížný a neměl by 
spotřebitelům způsobovat nepřiměřeně
vysoké náklady. V tomto ohledu by 
členské státy měly vzít v úvahu faktory, 
jako je umístění určených poskytovatelů 
platebních služeb na jejich území. Aby se 
minimalizovalo riziko finančního 
vyloučení spotřebitelů, měly by členské 
státy zlepšit vzdělávání ve finanční oblasti, 
včetně školního vzdělávání, a bojovat
s nadměrnou zadlužeností. Členské státy 
by také měly podporovat iniciativy 
poskytovatelů platebních služeb směřující
k poskytování platebních účtů se 
základními prvky v kombinaci s finančním 
vzděláváním.

(28) Členské státy by měly zajistit, aby 
všichni poskytovatelé platebních služeb, 
kteří spotřebitelům nabízejí platební účty, 
nabízeli jako nedílnou součást své řádné 
podnikatelské činnosti platební účet se 
základními prvky, jehož součástí jsou 
alespoň služby uvedené v čl. 16 odst. 1.
Přístup k platebním službám by měl být
v celé Unii zajištěn všem spotřebitelům, 
kteří legálně pobývají na území Unie, 
včetně studentů, pracujících a osob bez 
domova a stálého bydliště. Přístup by 
neměl být nepřiměřeně obtížný a měl by 
být spotřebitelům poskytován za nízký 
poplatek. V tomto ohledu by členské státy 
měly vzít v úvahu faktory, jako je umístění 
určených poskytovatelů platebních služeb 
na jejich území. Aby se minimalizovalo 
riziko finančního vyloučení spotřebitelů, 
měly by členské státy zlepšit vzdělávání ve 
finanční oblasti, včetně školního 
vzdělávání, a bojovat s nadměrnou 
zadlužeností. Členské státy by také měly 
podporovat iniciativy poskytovatelů 
platebních služeb směřující k poskytování 
platebních účtů se základními prvky
v kombinaci s finančním vzděláváním.

Or. en
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Pozměňovací návrh 82
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se transparentnosti a porovnatelnosti 
poplatků účtovaných spotřebitelům za 
jejich platební účty vedené v Evropské unii
a poskytované poskytovateli platebních 
služeb umístěnými v Unii a pravidla 
týkající se změny platebních účtů v Unii.

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se transparentnosti a porovnatelnosti 
poplatků účtovaných spotřebitelům za 
jejich platební účty vedené v Evropské unii
a poskytované poskytovateli platebních 
služeb umístěnými v Unii a pravidla 
týkající se změny platebních účtů
v členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) „legálním pobytem“ se rozumí občan 
EU nebo osoba ze třetí země, kteří legálně 
pobývají na území EU, včetně studentů, 
pracujících a osob bez domova a stálého 
bydliště;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) „službami spojenými s platebním 
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účtem“ se rozumí veškeré služby spojené
s platebním účtem, včetně služeb 
platebních;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „převádějícím poskytovatelem 
platebních služeb“ se rozumí poskytovatel 
platebních služeb, od něhož se převádějí 
údaje o všech nebo některých opakujících 
se platbách;

g) „převádějícím poskytovatelem 
platebních služeb“ se rozumí poskytovatel 
platebních služeb, od něhož spotřebitel při 
změně účtu přechází;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „přijímajícím poskytovatelem platebních 
služeb“ se rozumí poskytovatel platebních 
služeb, jemuž se převádějí údaje o všech 
nebo některých opakujících se platbách;

h) „přijímajícím poskytovatelem platebních 
služeb“ se rozumí poskytovatel platebních 
služeb, k němuž spotřebitel při změně účtu 
přechází;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. k
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „poplatky“ se rozumí případné poplatky 
splatné ze strany spotřebitele poskytovateli 
platebních služeb za poskytování 
platebních služeb nebo za transakce 
prováděné na platebním účtu;

k) „poplatky“ se rozumí případné poplatky 
splatné ze strany spotřebitele poskytovateli 
platebních služeb za poskytování 
platebních služeb nebo za transakce 
prováděné na platebním účtu; za poplatky 
se nepovažují sankce a platby za porušení 
smluvních závazků;

Or. cs

Pozměňovací návrh 88
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) „změnou účtu“ se rozumí převod 
informací o všech nebo některých trvalých 
příkazech pro úhrady, opakující se inkasa
a opakující se příchozí úhrady prováděné 
na platební účet, od jednoho poskytovatele 
platebních služeb k druhému, prováděný 
základě žádosti spotřebitele, a to buď
s převodem kladného zůstatku z jednoho 
platebního účtu na druhý nebo zrušením 
předchozího účtu anebo bez takového 
převodu nebo zrušení;

m) „změnou účtu“ se rozumí převod 
informací o všech nebo některých trvalých 
příkazech pro úhrady, opakující se inkasa
a opakující se příchozí úhrady prováděné 
na platební účet, od jednoho poskytovatele 
platebních služeb k druhému, prováděný
na základě žádosti spotřebitele, a to buď
s převodem kladného zůstatku z jednoho 
platebního účtu na druhý nebo zrušením 
předchozího účtu anebo bez takového 
převodu nebo zrušení; změnit lze pouze 
účet s kladným nebo nulovým zůstatkem;

Or. en

Odůvodnění

Poskytovatelé platebních služeb by neměli hradit záporný zůstatek ani na sebe brát úvěrové 
riziko spotřebitele.

Pozměňovací návrh 89
Preslav Borissov
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. r a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ra) „pracovním dnem“ se rozumí den, kdy 
mají příslušní poskytovatelé platebních 
služeb otevřeno pro realizaci jednotlivých 
činností popsaných touto směrnicí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
prozatímní seznam nejméně 20 platebních 
služeb představujících alespoň 80 % 
nejreprezentativnějších zpoplatněných 
platebních služeb na vnitrostátní úrovni. 
Seznam pro každou z identifikovaných 
služeb obsahuje termíny a definice.

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
prozatímní seznam služeb spojených
s platebním účtem představujících alespoň 
80 % nejreprezentativnějších 
zpoplatněných služeb spojených
s platebním účtem na vnitrostátní úrovni. 
Seznam pro každou z identifikovaných 
služeb obsahuje termíny a definice. Každá 
služba je označena jedním názvem.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
prozatímní seznam nejméně 20 platebních 
služeb představujících alespoň 80 % 
nejreprezentativnějších zpoplatněných 

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
prozatímní seznam nejreprezentativnějších
platebních služeb představujících alespoň 
80 % nejreprezentativnějších 



PE521.598v01-00 18/54 AM\1006208CS.doc

CS

platebních služeb na vnitrostátní úrovni. 
Seznam pro každou z identifikovaných 
služeb obsahuje termíny a definice.

zpoplatněných platebních služeb 
na vnitrostátní úrovni. Seznam pro každou
z identifikovaných služeb obsahuje termíny
a definice.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
prozatímní seznam nejméně 20 platebních 
služeb představujících alespoň 80 % 
nejreprezentativnějších zpoplatněných 
platebních služeb na vnitrostátní úrovni. 
Seznam pro každou z identifikovaných 
služeb obsahuje termíny a definice.

1. Členské státy zajistí, aby příslušné
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
prozatímní seznam nejméně 10 platebních 
služeb představujících alespoň 60 % 
nejreprezentativnějších zpoplatněných 
platebních služeb na vnitrostátní úrovni. 
Seznam pro každou z identifikovaných 
služeb obsahuje termíny a definice.

Or. cs

Pozměňovací návrh 93
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna k přijímání aktů
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 24, pokud jde o stanovení 
standardizované terminologie EU pro ty 
platební služby, které jsou společné 
alespoň pro většinu členských států, 
na základě prozatímních seznamů 
předložených podle odstavce 3. 
Standardizovaná terminologie EU obsahuje 

4. Komise je zmocněna k přijímání aktů
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 24, pokud jde o stanovení 
standardizované terminologie EU pro ty 
služby spojené s platebním účtem, které 
jsou společné alespoň pro většinu 
členských států, na základě prozatímních 
seznamů předložených podle odstavce 3. 
Standardizovaná terminologie EU obsahuje 
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společné termíny a definice týkající se 
společných služeb.

společné termíny a definice týkající se 
společných služeb, s tím, že každá služba 
je označena jedním názvem.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby před uzavřením 
smlouvy o platebním účtu se spotřebitelem 
poskytovatelé platebních služeb poskytli 
spotřebiteli sdělení informací o poplatcích 
obsahující seznam nejreprezentativnějších 
služeb uvedených v čl. 3 odst. 5
a odpovídající poplatky za každou službu.

1. Členské státy zajistí, aby s náležitým 
předstihem před uzavřením smlouvy
o platebním účtu se spotřebitelem 
poskytovatelé platebních služeb poskytli 
spotřebiteli sdělení informací o poplatcích 
obsahující seznam veškerých služeb
spojených s platebním účtem
a odpovídající poplatky za každou službu.
V případě změn je spotřebitel informován
v úplném rozsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou jedna nebo více platebních
služeb uvedených v odstavci 1 nabízeny
v rámci balíčku finančních služeb, uvede se 
ve sdělení informací o poplatcích, které 
služby uvedené v odstavci 1 jsou obsaženy
v balíčku, poplatek za celý balíček
a poplatek za jakoukoli službu, která není 
uvedena v odstavci 1.

2. Pokud jsou jedna nebo více služeb 
spojených s platebním účtem uvedených
v odstavci 1 nabízeny v rámci balíčku 
finančních služeb, uvede se ve sdělení 
informací o poplatcích, které služby 
uvedené v odstavci 1 jsou obsaženy
v balíčku, poplatek za celý balíček
a poplatek za jakoukoli službu, která není 
uvedena v odstavci 1.
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Or. en

Pozměňovací návrh 96
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou jedna nebo více platebních 
služeb uvedených v odstavci 1 nabízeny
v rámci balíčku finančních služeb, uvede se 
ve sdělení informací o poplatcích, které 
služby uvedené v odstavci 1 jsou obsaženy
v balíčku, poplatek za celý balíček
a poplatek za jakoukoli službu, která není 
uvedena v odstavci 1.

2. Pokud jsou jedna nebo více platebních 
služeb uvedených v odstavci 1 nabízeny
v rámci balíčku finančních služeb, uvede se 
ve sdělení informací o poplatcích, které 
služby uvedené v odstavci 1 jsou obsaženy
v balíčku, poplatek za celý balíček a, je-li 
možné zakoupit jeho složky samostatně,
poplatek za jakoukoli službu, která není 
uvedena v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou jedna nebo více platebních 
služeb uvedených v odstavci 1 nabízeny
v rámci balíčku finančních služeb, uvede 
se ve sdělení informací o poplatcích, které 
služby uvedené v odstavci 1 jsou obsaženy
v balíčku, poplatek za celý balíček
a poplatek za jakoukoli službu, která není
uvedena v odstavci 1.

2. Pokud jsou jedna nebo více platebních 
služeb uvedených v odstavci 1 nabízeny
v rámci balíčku platebních služeb, uvede 
se ve sdělení informací o poplatcích 
poplatek za celý balíček, popíšou se 
služby, které jsou obsaženy v balíčku,
a poplatek za jakoukoli službu, která není
hrazena v rámci poplatku za balíček.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnit, co by mělo být zahrnuto do sdělení 
informací o poplatcích.
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Pozměňovací návrh 98
António Fernando Correia de Campos

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytli spotřebitelům 
glosář a související definice týkající se 
alespoň seznamu platebních služeb 
uvedených v odstavci 1.

4. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 20 vypracovaly 
společný glosář týkající se alespoň 
seznamu platebních služeb uvedených
v odstavci 1 a související definice
a předaly je poskytovatelům platebních 
služeb, kteří je poskytnou spotřebitelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b. Poskytovatelé platebních služeb splní 
výše zmíněné povinnosti ve lhůtě dvanácti 
měsíců od uveřejnění seznamu 
standardizovaných termínů EU podle čl. 3 
odst. 5 a přijetí prováděcího aktu podle 
odstavce 7 tohoto ustanovení.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytovali spotřebiteli 
alespoň jednou ročně výpis všech poplatků 
účtovaných za jeho platební účet.

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytovali spotřebiteli 
alespoň jednou ročně a kdykoli na 
požádání výpis všech poplatků účtovaných 
za jeho platební účet. Tento výpis může být 
spotřebiteli předán v elektronické nebo 
tištěné podobě podle dohody obou stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
António Fernando Correia de Campos

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytovali spotřebiteli 
alespoň jednou ročně výpis všech poplatků 
účtovaných za jeho platební účet.

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytovali spotřebiteli 
bezplatně jednou měsíčně a alespoň
jednou za čtvrt roku výpis všech poplatků 
účtovaných za jeho platební účet, a to 
poštou nebo elektronickou poštou, 
využívá-li majitel účtu systém 
internetového bankovnictví spojený
s účtem.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytovali spotřebiteli 
alespoň jednou ročně výpis všech poplatků 

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytovali spotřebiteli 
alespoň jednou ročně elektronický výpis 
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účtovaných za jeho platební účet. všech poplatků účtovaných za jeho platební 
účet.

Or. cs

Pozměňovací návrh 103
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby o případném 
úmyslu poskytovatele platebních služeb 
zvýšit před uveřejněním ročního výpisu 
kterýkoli z poplatků byli spotřebitelé 
podrobně a v dostatečném časovém 
předstihu informováni písemnou nebo 
elektronickou formou.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jednotkový poplatek účtovaný za každou 
službu, počet použití dané služby během 
příslušného období a datum, kdy byla 
služba použita;

a) jednotkový poplatek účtovaný za každou 
službu, nebo poplatek za celý balíček 
služeb, který je v tomto případě považován 
za jednu službu, počet použití dané služby 
během příslušného období a datum, kdy 
byla služba použita;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Preslav Borissov
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) celkovou výši poplatků účtovaných za 
každou službu poskytnutou během 
příslušného období;

b) celkovou výši poplatků účtovaných za 
každou službu nebo za balíček služeb, 
které byly poskytnuty během příslušného 
období;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) celkovou výši poplatků účtovaných za 
všechny služby poskytnuté během 
příslušného období.

c) celkovou výši poplatků účtovaných za 
všechny služby nebo za balíček služeb, 
které byly poskytnuty během příslušného 
období.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) počet dnů, kdy byl účet přečerpán, 
použitou úrokovou sazbu a celkovou výši 
úroků zaplacených v tomto období;

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby byli 
spotřebitelé předem upozorněni na 
případný úmysl poskytovatele platebních 
služeb zvýšit před uveřejněním ročního 
výpisu kterýkoli z poplatků.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb ve svých smluvních
a obchodních informacích používali tam, 
kde je to na místě, termíny a definice 
obsažené v seznamu 
nejreprezentativnějších platebních služeb 
uvedených v čl. 3 odst. 5.

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb ve svých smluvních
a obchodních informacích používali 
termíny a definice obsažené v seznamu 
nejreprezentativnějších služeb spojených
s platebním účtem, které jsou uvedeny
v čl. 3 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb ve svých smluvních

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb ve svých smluvních
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a obchodních informacích používali tam, 
kde je to na místě, termíny a definice 
obsažené v seznamu 
nejreprezentativnějších platebních služeb 
uvedených v čl. 3 odst. 5.

a obchodních informacích používali tam, 
kde je to na místě, termíny a definice 
obsažené v seznamu veškerých služeb 
spojených s platebním účtem, které jsou 
uvedeny v čl. 3 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé platebních služeb mohou 
ve svých smluvních a obchodních 
informacích k označení svých služeb 
využívat obchodní značky pod podmínkou, 
že je-li to na místě, identifikují 
odpovídající termín v seznamu uvedeném
v čl. 3 odst. 5. Poskytovatelé platebních 
služeb nesmí používat obchodní značky ve 
sdělení informací o poplatcích ani ve 
výpisu poplatků.

2. Poskytovatelé platebních služeb mohou 
ve svých smluvních a obchodních 
informacích k označení svých služeb 
využívat obchodní značky pod podmínkou, 
že je-li to na místě, identifikují 
odpovídající termín v seznamu veškerých 
služeb spojených s platebním účtem 
uvedeném v čl. 3 odst. 1. Poskytovatelé 
platebních služeb nesmí používat obchodní 
značky ve sdělení informací o poplatcích 
ani ve výpisu poplatků.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) být provozně nezávislé na jakémkoli 
poskytovateli platebních služeb;

a) být provozně nezávislé na jakémkoli 
poskytovateli platebních služeb; informace
o vlastníkovi a provozovateli 
internetových stránek by měly být snadno
a viditelně dostupné;
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Or. en

Pozměňovací návrh 113
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) být nestranné a jasně stanovit kritéria, 
podle nichž se určí, jaký platební účet 
bude uživateli platebních služeb 
doporučen;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) dbát, aby se na domovské stránce ani 
na stránkách obsahujících srovnání cen 
neobjevovaly reklamy poskytovatelů 
platebních služeb, jejich zástupců či 
poboček ani značky těchto společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) poskytovat aktuální informace; c) poskytovat aktuální, přesné
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a uživatelsky vstřícné informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) poskytovat dostatečně široký přehled
o trhu s platebními účty;

d) poskytovat dostatečně široký přehled
o trhu s platebními účty a poskytovat 
informace o tom, jak velkou část trhu 
jejich internetové stránky pokrývají;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) mít zavedeny systémy umožňující 
předcházet střetům zájmů tak, aby bylo 
zajištěno, že přímé či nepřímé vlastnictví 
nebo obchodní vztah nebrání splnění 
podmínek uvedených v tomto odstavci;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud není podle odstavce 2 
akreditována žádná internetová stránka, 
členské státy zajistí, aby byla zřízena 
internetová stránka provozovaná 
příslušným orgánem uvedeným v článku 
20 nebo kterýmkoli jiným příslušným 
veřejným orgánem. Pokud internetová 
stránka podle odstavce 2 byla 
akreditována, členské státy se mohou 
rozhodnout zřídit další internetovou 
stránku provozovanou příslušným 
orgánem uvedeným v článku 20 nebo 
kterýmkoli jiným příslušným veřejným 
orgánem. Internetové stránky 
provozované příslušným orgánem podle 
odstavce 1 musí dodržovat ustanovení 
odst. 2 písm. a) až e).

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 119
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v případě, že je 
platební účet nabízen spolu s jinou službou 
nebo produktem jako součást balíčku, 
poskytovatel platebních služeb informoval 
spotřebitele o tom, zda je možné zakoupit 
si platební účet odděleně, a poskytl 
odděleně informace o nákladech
a poplatcích spojených s každým 
produktem a službou nabízenými v rámci 
balíčku.

1. Členské státy zajistí, aby v případě, že je 
platební účet nabízen spolu s jinou službou 
nebo produktem jako součást balíčku, 
poskytovatel platebních služeb informoval 
spotřebitele o veškerých produktech
a službách nabízených v rámci balíčku.

Or. en
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Odůvodnění

V Nizozemsku a v některých dalších zemích, například v Belgii, je běžné, že za standardní 
platební účet spotřebitel platí jediný poplatek zahrnující všechny služby. Rozdělení poplatků 
po jednotlivých službách by přineslo komplikace a pravděpodobně rovněž vyšší náklady pro 
spotřebitele, jelikož většina služeb se týká transakcí, a tudíž by byla hrazena za každou 
transakci zvlášť. Poplatek za celý balíček, který zahrnuje veškeré standardní služby, je
v porovnání s ostatními členskými státy v Nizozemsku nejlevnější.

Pozměňovací návrh 120
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v případě, že je 
platební účet nabízen spolu s jinou službou 
nebo produktem jako součást balíčku, 
poskytovatel platebních služeb informoval 
spotřebitele o tom, zda je možné zakoupit 
si platební účet odděleně, a poskytl 
odděleně informace o nákladech
a poplatcích spojených s každým 
produktem a službou nabízenými v rámci 
balíčku.

1. Členské státy zajistí, aby v případě, že je 
platební účet nabízen spolu s jinou 
finanční službou nebo produktem jako 
součást balíčku, poskytovatel platebních 
služeb informoval spotřebitele o tom, zda
je možné zakoupit si platební účet 
odděleně, a pokud ano, aby poskytl 
odděleně informace o nákladech
a poplatcích spojených s každým 
produktem a službou nabízenými v rámci 
balíčku, je-li možné je zakoupit zvlášť.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné odlišit platební účet, který je balíčkem finančních služeb, od platebního účtu 
nabízeného společně s dalšími finančními službami, jako je např. pojištění. Spotřebitelé 
potřebují informace o jednotlivých částech balíčku, jejž kupují, o ceně tohoto balíčku a 
o dodatečných nákladech na finanční služby, které lze rovněž koupit samostatně.

Pozměňovací návrh 121
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zakoupení podílu v družstvu není 
produktem ani službou ve smyslu odstavce 
2.

Or. de

Odůvodnění

Řada spotřebitelů se sdružuje do družstevních bank, které vyřizují jejich finanční záležitosti. 
Družstva jsou založena na tom, že uživatelé jsou současně jeho členy, a tudíž některé 
družstevní banky kladou členství jako podmínku zřízení běžného účtu. EU družstvo jako 
právní formu podnikání podporuje, především prostřednictvím statutu evropské družstevní 
společnosti, a tudíž je spojení otevření účtu se členstvím zcela přípustné.

Pozměňovací návrh 122
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytli službu změny 
účtu podle článku 10 každému spotřebiteli, 
jemuž vede platební účet poskytovatel 
platebních služeb umístěný v Unii.

Ustanovení pro změnu účtu uvedená
v kapitole III se vztahují pouze na změnu 
platebního účtu v rámci členského státu. 
Každý členský stát zajistí, aby 
poskytovatelé platebních služeb poskytli 
službu změny účtu podle článku 10 
každému spotřebiteli, jemuž vede platební 
účet poskytovatel platebních služeb 
umístěný na jejich území.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytli službu změny 
účtu podle článku 10 každému spotřebiteli, 
jemuž vede platební účet poskytovatel 
platebních služeb umístěný v Unii.

Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb poskytli službu změny 
účtu podle článku 10 každému spotřebiteli, 
jemuž vede platební účet poskytovatel 
platebních služeb v témže členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U změny účtu mezi poskytovateli 
platebních služeb v rámci jednoho 
členského státu mohou členské státy 
zachovat nebo zavést ustanovení, která se 
mírně odchylují od ustanovení článku 10, 
je-li to jednoznačně v zájmu spotřebitele. 
To se týká především stávajících systémů 
služeb změny účtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do jednoho pracovního dne od přijetí 
zmocnění uvedeného v odstavci 2 požádá 
přijímající poskytovatel platebních služeb 
převádějícího poskytovatele platebních 
služeb, aby provedl tyto úkoly:

3. Do tří pracovních dnů od přijetí 
zmocnění uvedeného v odstavci 2 požádá 
přijímající poskytovatel platebních služeb 
převádějícího poskytovatele platebních 
služeb, aby provedl tyto úkoly:
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Or. en

Pozměňovací návrh 126
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) po dobu alespoň jednoho roku zajistil 
automatické přesměrovávání trvalých 
příkazů a inkas na účet spotřebitele
u přijímajícího poskytovatele platebních 
služeb.
(Toto je písmeno –a). Vloží se před písm. 
a).)

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zruší platební účet; d) bezplatně zruší platební účet;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy zajistí, aby se ustanovení 
odstavců 1 až 7 použila i v případě, 

vypouští se
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že službu změny účtu zahájí poskytovatel 
platebních služeb umístěný v jiném 
členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy zajistí, aby se ustanovení 
odstavců 1 až 7 použila i v případě, 
že službu změny účtu zahájí poskytovatel 
platebních služeb umístěný v jiném 
členském státě.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

A pan-European switching infrastructure will be costly and very difficult to accomplish due to 
practical challenges such as: the very high cost of setting up automated procedures 
throughout the EU (including non-euro zone countries), language barriers (i.e. in the case of 
Greece, Cyprus, Bulgaria, differences in respective alphabets), exchange rate risks, 
conversion of accounts and account mandates across multiple currencies (including non-
Eurozone countries) as well as ensuring that insurance contract obligations are respected. 
Such an infrastructure is unnecessary not only due to the lack of current demand but also due 
to the very absence of justification for the service, as a change of country generally means
a change of service providers and/or creditors for the customer. As regards the coherence 
with the Single Euro Payment Area (SEPA), it is suggested that the switching service would 
only apply within a Member State.

Pozměňovací návrh 130
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V případě uvedeném v odstavci 8 se 
lhůty uvedené v odstavcích 3, 4 a 6 
zdvojnásobí. Toto ustanovení podléhá 
přezkumu podle článku 27.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby případné 
poplatky uplatňované převádějícím 
poskytovatelem platebních služeb vůči 
spotřebiteli za zrušení u něj vedeného 
platebního účtu byly určeny v souladu
s čl. 45 odst. 2 směrnice 2007/64/ES.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby případné 
poplatky uplatňované převádějícím 
poskytovatelem platebních služeb vůči 
spotřebiteli za zrušení u něj vedeného 
platebního účtu byly určeny v souladu
s čl. 45 odst. 2 směrnice 2007/64/ES.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 133
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby případné 
poplatky uplatňované převádějícím 
poskytovatelem platebních služeb vůči 
spotřebiteli za zrušení u něj vedeného 
platebního účtu byly určeny v souladu
s čl. 45 odst. 2 směrnice 2007/64/ES.

3. Členské státy zajistí, aby převádějící 
poskytovatel platebních služeb 
neuplatňoval vůči spotřebiteli za zrušení
u něj vedeného platebního účtu žádné 
poplatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby případné 
poplatky uplatňované převádějícím nebo 
přijímajícím poskytovatelem platebních 
služeb vůči spotřebiteli za jakékoli služby 
poskytované podle článku 10 jiné než 
služby uvedené v odstavcích 1 až 3 byly 
přiměřené a odpovídaly skutečným 
nákladům daného poskytovatele 
platebních služeb.

4. Členské státy zajistí, aby převádějící 
nebo přijímající poskytovatel platebních 
služeb neuplatňoval vůči spotřebiteli za 
jakékoli služby poskytované podle článku 
10 žádné poplatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby veškeré 
finanční ztráty, které spotřebiteli vzniknou
v důsledku toho, že poskytovatel 
platebních služeb zapojený do procesu 
změny účtu nesplnil své povinnosti podle 
článku 10, byly tímto poskytovatelem 
platebních služeb uhrazeny.

1. Členské státy zajistí, aby veškeré 
finanční ztráty, které spotřebiteli vzniknou
v důsledku toho, že poskytovatel 
platebních služeb zapojený do procesu 
změny účtu nesplnil své povinnosti podle 
článku 10, byly tímto poskytovatelem 
platebních služeb co nejdříve uhrazeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby veškeré 
finanční ztráty, které spotřebiteli vzniknou
v důsledku toho, že poskytovatel 
platebních služeb zapojený do procesu 
změny účtu nesplnil své povinnosti podle 
článku 10, byly tímto poskytovatelem 
platebních služeb uhrazeny.

1. Členské státy zajistí, aby veškeré 
finanční ztráty, které spotřebiteli vzniknou
v důsledku toho, že poskytovatel 
platebních služeb zapojený do procesu 
změny účtu nesplnil své povinnosti podle 
článku 10, byly tímto poskytovatelem 
platebních služeb neprodleně uhrazeny. 
Důkazní břemeno leží na poskytovateli 
platebních služeb, který je povinen 
prokázat, že podmínky stanovené v článku 
10 byly dodrženy.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) případné poplatky účtované za změnu vypouští se
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účtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy zajistí, aby spotřebitelé, kteří 
legálně pobývají v Unii, nebyli 
diskriminováni z důvodu své státní 
příslušnosti nebo místa bydliště, když 
žádají o platební účet v Unii nebo k němu 
přistupují.

Členské státy zajistí, aby spotřebitelé, kteří 
legálně pobývají v Unii, nebyli 
diskriminováni z důvodu své státní 
příslušnosti nebo místa bydliště, když 
žádají o platební účet v Unii nebo k němu 
přistupují. Přístup k základnímu 
platebnímu účtu není v žádném dalším 
ohledu diskriminační. Není dovoleno 
projevit diskriminaci jakýmkoli způsobem, 
například prostřednictvím jiného vzhledu 
karty nebo jiného čísla účtu či karty.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 15 vypouští se
Právo na přístup k platebnímu účtu se 
základními prvky
1. Členské státy zajistí, aby alespoň jeden 
poskytovatel platebních služeb na jejich 
území nabízel spotřebitelům platební účet 
se základními prvky. Členské státy zajistí, 
aby platební účty se základními prvky 
nenabízeli pouze ti poskytovatelé 
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platebních služeb, kteří účet poskytují 
výhradně s internetovým bankovnictvím.
2. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé, 
kteří legálně pobývají v Unii, měli právo 
otevřít si a používat platební účet se 
základními prvky u poskytovatele nebo 
poskytovatelů platebních služeb určených
v souladu s odstavcem 1. Toto právo se 
uplatní bez ohledu na místo pobytu 
spotřebitele. Členské státy zajistí, aby 
výkon tohoto práva nebyl pro spotřebitele 
příliš obtížný a nadměrně jej nezatěžoval. 
Před otevřením platebního účtu se 
základními prvky poskytovatelé platebních 
služeb ověří, zda spotřebitel má na jejich 
území platební účet, či nikoli.
3. Poskytovatelé platebních služeb nesmí 
žádost o přístup k platebnímu účtu se 
základními prvky odmítnout, s výjimkou 
těchto případů:
a) pokud spotřebitel již má u poskytovatele 
platebních služeb umístěného na jejich 
území platební účet, který mu umožňuje 
využívat platební služby uvedené v čl. 17 
odst. 1;
b) pokud nejsou splněny podmínky 
stanovené v kapitole II směrnice 
2005/60/ES.
4. Členské státy zajistí, aby v případech 
uvedených v odstavci 3 poskytovatel 
platebních služeb spotřebitele o odmítnutí 
okamžitě písemně a bezplatně informoval, 
ledaže by takové informování bylo
v rozporu s cíli bezpečnosti státu nebo 
veřejného pořádku.
5. Členské státy zajistí, aby v případech 
uvedených v odst. 3 písm. b) poskytovatel 
platebních služeb přijal vhodná opatření 
podle kapitoly III směrnice 2005/60/ES.
6. Členské státy zajistí, aby přístup
k platebnímu účtu se základními prvky 
nebyl podmiňován zakoupením 
doplňkových služeb.
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Or. cs

Pozměňovací návrh 140
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby alespoň jeden
poskytovatel platebních služeb na jejich 
území nabízel spotřebitelům platební účet 
se základními prvky. Členské státy zajistí, 
aby platební účty se základními prvky 
nenabízeli pouze ti poskytovatelé 
platebních služeb, kteří účet poskytují 
výhradně s internetovým bankovnictvím.

1. Členské státy zajistí, aby všichni 
poskytovatelé platebních služeb na jejich 
území nabízeli spotřebitelům platební účet 
se základními prvky. Členské státy zajistí, 
aby platební účty se základními prvky 
nenabízeli pouze ti poskytovatelé 
platebních služeb, kteří účet poskytují 
výhradně s internetovým bankovnictvím.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby alespoň jeden 
poskytovatel platebních služeb na jejich 
území nabízel spotřebitelům platební účet 
se základními prvky. Členské státy zajistí, 
aby platební účty se základními prvky 
nenabízeli pouze ti poskytovatelé 
platebních služeb, kteří účet poskytují 
výhradně s internetovým bankovnictvím.

1. Členské státy zajistí, aby alespoň jeden 
poskytovatel platebních služeb na jejich 
území nabízel spotřebitelům platební účet 
se základními prvky.

Or. cs

Pozměňovací návrh 142
Catherine Stihler
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Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby alespoň jeden
poskytovatel platebních služeb na jejich 
území nabízel spotřebitelům platební účet 
se základními prvky. Členské státy zajistí, 
aby platební účty se základními prvky 
nenabízeli pouze ti poskytovatelé 
platebních služeb, kteří účet poskytují 
výhradně s internetovým bankovnictvím.

1. Členské státy zajistí, aby všichni 
poskytovatelé platebních služeb na jejich 
území nabízeli spotřebitelům platební účet 
se základními prvky. Členské státy zajistí, 
aby platební účty se základními prvky 
nenabízeli pouze ti poskytovatelé 
platebních služeb, kteří účet poskytují 
výhradně s internetovým bankovnictvím.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby, je-li 
spotřebiteli na volném trhu odepřeno 
zřízení platebního účtu, sdělení 
poskytovatele platebních služeb
o odmítnutí obsahovalo povinné oznámení
o právu na základní platební účet
a informace o orgánu pro alternativní 
řešení sporů spolu s jeho kontaktními 
údaji.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé, 2. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé, 
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kteří legálně pobývají v Unii, měli právo 
otevřít si a používat platební účet se 
základními prvky u poskytovatele nebo 
poskytovatelů platebních služeb určených
v souladu s odstavcem 1. Toto právo se 
uplatní bez ohledu na místo pobytu 
spotřebitele. Členské státy zajistí, aby 
výkon tohoto práva nebyl pro spotřebitele 
příliš obtížný a nadměrně jej nezatěžoval. 
Před otevřením platebního účtu se 
základními prvky poskytovatelé platebních 
služeb ověří, zda spotřebitel má na jejich 
území platební účet, či nikoli.

kteří legálně pobývají v Unii, měli právo 
otevřít si a používat platební účet se 
základními prvky. Toto právo se uplatní 
bez ohledu na místo pobytu spotřebitele. 
Členské státy zajistí, aby výkon tohoto 
práva nebyl pro spotřebitele obtížný
a nadměrně jej nezatěžoval. Před 
otevřením platebního účtu se základními 
prvky poskytovatelé platebních služeb 
ověří, zda spotřebitel má na jejich území 
platební účet, či nikoli.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé, 
kteří legálně pobývají v Unii, měli právo 
otevřít si a používat platební účet se 
základními prvky u poskytovatele nebo 
poskytovatelů platebních služeb určených
v souladu s odstavcem 1. Toto právo se 
uplatní bez ohledu na místo pobytu 
spotřebitele. Členské státy zajistí, aby 
výkon tohoto práva nebyl pro spotřebitele 
příliš obtížný a nadměrně jej nezatěžoval. 
Před otevřením platebního účtu se 
základními prvky poskytovatelé platebních 
služeb ověří, zda spotřebitel má na jejich 
území platební účet, či nikoli.

2. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé, 
kteří legálně pobývají v Unii, měli právo 
otevřít si a používat platební účet se 
základními prvky u poskytovatele nebo 
poskytovatelů platebních služeb určených
v souladu s odstavcem 1. Toto právo se 
uplatní bez ohledu na místo pobytu 
spotřebitele. Členské státy zajistí, aby 
výkon tohoto práva nebyl pro spotřebitele 
příliš obtížný a nadměrně jej nezatěžoval. 
Před otevřením platebního účtu se 
základními prvky poskytovatelé platebních 
služeb požádají spotřebitele o čestné 
prohlášení, jímž ověří, zda spotřebitel má 
na jejich území platební účet, či nikoli.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Othmar Karas
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Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé, 
kteří legálně pobývají v Unii, měli právo 
otevřít si a používat platební účet se 
základními prvky u poskytovatele nebo 
poskytovatelů platebních služeb určených
v souladu s odstavcem 1. Toto právo se 
uplatní bez ohledu na místo pobytu 
spotřebitele. Členské státy zajistí, aby 
výkon tohoto práva nebyl pro spotřebitele 
příliš obtížný a nadměrně jej nezatěžoval. 
Před otevřením platebního účtu se 
základními prvky poskytovatelé platebních 
služeb ověří, zda spotřebitel má na jejich 
území platební účet, či nikoli.

2. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé, 
kteří legálně pobývají v Unii, měli právo 
otevřít si a používat platební účet se 
základními prvky u poskytovatele nebo 
poskytovatelů platebních služeb určených
v souladu s odstavcem 1. Toto právo se 
uplatní bez ohledu na místo pobytu 
spotřebitele. Členské státy zajistí, aby 
výkon tohoto práva nebyl pro spotřebitele 
příliš obtížný a nadměrně jej nezatěžoval. 
Před otevřením platebního účtu se 
základními prvky poskytovatelé platebních 
služeb ověří, že spotřebitel na jejich území 
nemá platební účet. K tomu účelu může 
spotřebitel poskytovateli platebních služeb 
předložit čestné prohlášení nebo 
prohlášení finanční instituce, které 
stvrzuje, že spotřebiteli bylo zamítnuto 
otevření běžného platebního účtu.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu ochrany údajů není jasné, jestli by poskytovatel platebních služeb měl mít možnost 
ověřit, zda spotřebitel má na jeho území platební účet. Proto by poskytovatel měl přijmout 
čestné prohlášení spotřebitele, že není majitelem platebního účtu, nebo prohlášení alespoň 
jedné finanční instituce, že spotřebiteli bylo zamítnuto zřízení platebního účtu.

Pozměňovací návrh 147
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby se 
zranitelným skupinám ve společnosti, jako 
jsou osoby bez domova, negramotní 
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spotřebitelé, spotřebitelé s nízkou úrovní 
gramotnosti a starší spotřebitelé, dostalo 
aktivní pomoci při zřizování základních 
platebních účtů, mimo jiné podporou 
memorand o porozumění mezi bankovním 
odvětvím a nevládními organizacemi, 
které se zavázaly těmto zranitelným 
skupinám pomáhat.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pokud byly odhaleny trestné činy, jako 
například podvod.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pokud je spotřebitel již majitelem 
platebního účtu se základními prvky
v jiném členském státě.

Or. de

Pozměňovací návrh 150
Othmar Karas



AM\1006208CS.doc 45/54 PE521.598v01-00

CS

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud spotřebitel poskytl nepravdivé 
informace s cílem získat platební účet se 
základními prvky a pokud by spotřebiteli 
při předložení pravdivých informací bylo 
právo na zřízení tohoto účtu odepřeno.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby v případech 
uvedených v odstavci 3 poskytovatel 
platebních služeb spotřebitele o odmítnutí 
okamžitě písemně a bezplatně informoval, 
ledaže by takové informování bylo
v rozporu s cíli bezpečnosti státu nebo 
veřejného pořádku.

4. Členské státy zajistí, aby v případech 
uvedených v odstavci 3 poskytovatel 
platebních služeb spotřebitele o odmítnutí a 
o jeho důvodech okamžitě písemně
a bezplatně informoval, ledaže by takové 
informování bylo v rozporu s cíli 
bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 16 vypouští se
Vlastnosti platebního účtu se základními 
prvky
1. Členské státy zajistí, aby platební účet 
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se základními prvky zahrnoval tyto 
platební služby:
a) služby umožňující veškeré operace, 
které jsou vyžadovány pro otevření, vedení
a zrušení platebního účtu;
b) služby umožňující vložení hotovosti na 
platební účet;
c) služby umožňující v Unii výběry 
hotovosti z platebního účtu;
d) provádění těchto platebních transakcí
v Unii:
1) inkasa;
2) platebních transakcí uskutečňovaných 
platební kartou, včetně online plateb;
3) úhrad.
2. Členské státy pro všechny služby 
uvedené v odstavci 1 určí minimální počet 
operací, které se spotřebiteli poskytnou za 
případný poplatek uvedený v článku 17. 
Minimální počet operací musí být 
přiměřený a v souladu s běžnou obchodní 
praxí v dotčeném členském státě.
3. Členské státy zajistí, aby spotřebitel 
mohl platební transakce ze svého 
platebního účtu se základními prvky 
spravovat a provádět prostřednictvím 
internetového bankovnictví poskytovatele 
platebních služeb, je-li k dispozici.
4. Členské státy zajistí, aby spotřebiteli ve 
spojení s platebním účtem se základními 
prvky nebyly nabízeny žádné možnosti 
přečerpání.

Or. cs

Pozměňovací návrh 153
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby spotřebiteli ve 
spojení s platebním účtem se základními 
prvky nebyly nabízeny žádné možnosti
přečerpání.

4. Členské státy zajistí, aby spotřebitel
v rámci základních prvků svého 
platebního účtu neměl možnost 
přečerpání.

Or. fr

Pozměňovací návrh 154
Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 17 vypouští se
Související poplatky
1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb nabízeli služby uvedené
v článku 16 bezplatně nebo za přiměřený 
poplatek.
2. Členské státy zajistí, aby poplatky 
účtované spotřebiteli v případě nedodržení 
závazků spotřebitele stanovených
v rámcové smlouvě byly přiměřené.
3. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány stanovily, co představuje 
přiměřený poplatek, podle jednoho nebo 
několika z následujících kritérií:
a) vnitrostátních úrovní příjmů;
b) průměrné výše poplatků souvisejících
s platebními účty v daném členském státě;
c) celkových nákladů souvisejících
s poskytnutím platebního účtu se 
základními prvky;
d) vnitrostátních spotřebitelských cen.
4. Evropský orgán pro bankovnictví 
vypracuje na pomoc příslušným orgánům 
pokyny podle článku 16 nařízení (EU) č. 
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1093/2010.

Or. cs

Pozměňovací návrh 155
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb nabízeli služby uvedené
v článku 16 bezplatně nebo za přiměřený
poplatek.

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb nabízeli služby uvedené
v článku 16 bezplatně nebo za minimální 
poplatek.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb nabízeli služby uvedené
v článku 16 bezplatně nebo za přiměřený 
poplatek.

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb nabízeli služby uvedené
v článku 16 bezplatně.

Or. fr

Pozměňovací návrh 157
Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb nabízeli služby uvedené
v článku 16 bezplatně nebo za přiměřený 
poplatek.

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb nabízeli služby uvedené
v článku 16 za přiměřený poplatek.

Or. cs

Pozměňovací návrh 158
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány stanovily, co představuje 
přiměřený poplatek, podle jednoho nebo 
několika z následujících kritérií:

vypouští se

a) vnitrostátních úrovní příjmů;
b) průměrné výše poplatků souvisejících
s platebními účty v daném členském státě;
c) celkových nákladů souvisejících
s poskytnutím platebního účtu se 
základními prvky;
d) vnitrostátních spotřebitelských cen.

Or. fr

Pozměňovací návrh 159
Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 18 vypouští se
Rámcové smlouvy a ukončení
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1. Rámcové smlouvy umožňující přístup
k platebnímu účtu se základními prvky se 
řídí ustanoveními směrnice 2007/64/ES, 
nestanoví-li odstavce 2 a 3 jinak.
2. Poskytovatel platebních služeb smí 
rámcovou smlouvu jednostranně ukončit,
je-li splněna alespoň jedna z těchto 
podmínek:
a) spotřebitel účet záměrně využil
k trestné činnosti;
b) na účtu nedošlo k žádným transakcím 
po více než 12 po sobě následujících 
měsíců;
c) spotřebitel vědomě poskytl nepravdivé 
informace, aby získal právo na přístup
k platebnímu účtu se základními prvky
v případě, že by ho pravdivé informace ke 
vzniku tohoto práva neopravňovaly;
d) spotřebitel již nemá legální pobyt v Unii 
nebo si následně otevřel druhý platební 
účet v členském státě, kde již má platební 
účet se základními prvky.
3. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
poskytovatel platebních služeb ukončí 
smlouvu o platebním účtu se základními 
prvky, písemně a bezplatně informoval 
spotřebitele o důvodech ukončení, a to 
nejméně 2 měsíce před dnem, kdy 
ukončení nabude účinku.

Or. cs

Pozměňovací návrh 160
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) spotřebitel účet záměrně využil k trestné 
činnosti;

a) spotřebitel účet záměrně využil k trestné 
činnosti, k praní peněz nebo k financování 
terorismu;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 161
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na účtu nedošlo k žádným transakcím po 
více než 12 po sobě následujících měsíců;

b) na účtu nedošlo k žádným transakcím po 
více než 24 po sobě následujících měsíců;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na účtu nedošlo k žádným transakcím po 
více než 12 po sobě následujících měsíců;

b) na účtu nedošlo k žádným transakcím po 
více než 12 po sobě následujících měsíců, 
přestože byla zaslána dvě upozornění, a to 
po 10 a 11 měsících nečinnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 163
Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 19 vypouští se
Obecné informace o platebních účtech se 
základními prvky
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1. Členské státy zajistí, aby byla 
podniknuta opatření ke zvýšení 
informovanosti veřejnosti o dostupnosti 
platebních účtů se základními prvky, 
jejich cenových podmínkách, postupech, 
které je třeba učinit pro uplatnění práva 
na přístup k platebním účtům se 
základními prvky, a metodách, jak získat 
přístup k alternativnímu řešení sporů.
2. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb spotřebitele informovali
o konkrétních vlastnostech platebních 
účtů se základními prvky v nabídce, 
poplatcích, které s nimi souvisejí,
a podmínkách jejich využívání. Členské 
státy také zajistí informovanost 
spotřebitele o tom, že zakoupení 
doplňkových služeb není pro přístup
k platebnímu účtu se základními prvky 
povinné.

Or. cs

Pozměňovací návrh 164
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb spotřebitele informovali
o konkrétních vlastnostech platebních účtů 
se základními prvky v nabídce, poplatcích, 
které s nimi souvisejí, a podmínkách jejich 
využívání. Členské státy také zajistí 
informovanost spotřebitele o tom, že 
zakoupení doplňkových služeb není pro 
přístup k platebnímu účtu se základními 
prvky povinné.

2. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
platebních služeb spotřebitelům poskytli 
dostupné informace a přiměřenou pomoc, 
co se týče konkrétních vlastností 
platebních účtů se základními prvky
v nabídce, poplatků, které s nimi souvisejí,
a podmínek jejich využívání. Členské státy 
také zajistí informovanost spotřebitele
o tom, že zakoupení doplňkových služeb 
není pro přístup k platebnímu účtu se 
základními prvky povinné.

Or. en
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Pozměňovací návrh 165
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy podporují iniciativy 
vzdělávacích institucí a poradenské 
služby, které se zaměřují na zlepšení 
vzdělávání ve finanční oblasti s cílem 
bojovat s nadměrnou zadlužeností a 
u všech spotřebitelů snížit riziko 
finančního vyloučení. Je třeba podporovat 
poskytovatele platebních služeb, kteří 
spotřebitelům nabízí poradenství a pomoc
v oblasti odpovědného nakládání se svými 
finančními prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgány uvedené v odstavci 1 musí být 
vybaveny veškerými pravomocemi 
nezbytnými pro plnění svých povinností. 
Pokud je zajištěním a monitorováním 
efektivního plnění této směrnice pověřeno 
více orgánů než jeden, členské státy zajistí, 
aby tyto orgány úzce spolupracovaly za 
účelem efektivního plnění svých 
příslušných povinnosti.

2. Orgány uvedené v odstavci 1 musí být 
vybaveny veškerými pravomocemi 
nezbytnými pro plnění svých povinností. 
Tyto orgány pravidelně pořádají 
konzultace s příslušnými zúčastněnými 
stranami, včetně zástupců spotřebitelů, 
jejichž pomocí zajišťují a sledují 
dodržování této směrnice. Pokud je 
zajištěním a monitorováním efektivního 
plnění této směrnice pověřeno více orgánů 
než jeden, členské státy zajistí, aby tyto 
orgány úzce spolupracovaly za účelem 
efektivního plnění svých příslušných 
povinnosti.
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