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Poprawka 68
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 69
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby uzyskać obiektywne informacje 
na temat opłat bankowych, konsumenci 
powinni mieć dostęp do porównywarek 
internetowych, które są prowadzone 
niezależnie od dostawców usług 
płatniczych. W związku z tym państwa 
członkowskie powinny zapewnić 

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

płatniczych. W związku z tym państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
konsumentom dostęp do co najmniej jednej 
takiej strony internetowej na swoim 
terytorium. Takie porównywarki 
internetowe mogą prowadzić właściwe 
organy, inne organy publiczne lub 
akredytowane podmioty prywatne.
Państwa członkowskie powinny ustanowić 
system dobrowolnej akredytacji 
umożliwiający prywatnym podmiotom 
prowadzącym porównywarki internetowe 
ubieganie się o akredytację zgodnie z 
określonymi kryteriami jakości. Jeżeli 
żadna porównywarka internetowa 
prowadzona przez podmiot prywatny nie 
uzyska akredytacji, należy stworzyć 
porównywarkę prowadzoną przez 
właściwe organy lub inne organy 
publiczne. Również takie strony 
internetowe powinny spełniać kryteria 
jakości.

Or. en

Poprawka 70
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dla dostawców usług płatniczych 
powszechną praktyką jest oferowanie 
rachunku płatniczego w pakiecie z innymi 
produktami lub usługami finansowymi.
Praktyka ta może służyć dostawcom usług 
płatniczych jako sposób dywersyfikacji 
oferty i konkurowania z innymi 
dostawcami, a ostatecznie może przynosić 
korzyści konsumentom. Z 
przeprowadzonego przez Komisję w 2009 
r. badania dotyczącego praktyk sprzedaży 
wiązanej w sektorze finansowym, a także z 
odnośnych konsultacji i skarg 
konsumentów wynika jednak, że dostawcy 

(20) Dla dostawców usług płatniczych 
powszechną praktyką jest oferowanie 
rachunku płatniczego w pakiecie z innymi 
produktami lub usługami finansowymi.
Praktyka ta może służyć dostawcom usług 
płatniczych jako sposób dywersyfikacji 
oferty i konkurowania z innymi 
dostawcami, a ostatecznie może przynosić 
korzyści konsumentom. Z 
przeprowadzonego przez Komisję w 2009 
r. badania dotyczącego praktyk sprzedaży 
wiązanej w sektorze finansowym, a także z 
odnośnych konsultacji i skarg 
konsumentów wynika jednak, że dostawcy 
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usług płatniczych mogą oferować rachunki 
bankowe w pakiecie z produktami, którymi 
konsumenci nie byli zainteresowani i które 
nie są niezbędne do prowadzenia 
rachunków płatniczych, jak np. 
ubezpieczenie mieszkania. Ponadto 
zaobserwowano, że praktyki te mogą 
zmniejszać przejrzystość i 
porównywalność cen, ograniczać warianty 
zakupu dostępne konsumentom i 
negatywnie wpływać na ich mobilność.
Dlatego też państwa członkowskie 
powinny dopilnować, aby konsumenci byli 
informowani oddzielnie o opłatach
pobieranych za prowadzenie rachunku 
płatniczego i o opłatach za wszystkie inne
usługi finansowe zawarte w pakiecie, w 
przypadku gdy dostawcy usług płatniczych 
oferują rachunki płatnicze w formie 
pakietu. Obowiązki te nie powinny mieć 
zastosowania do usług, które są w sposób 
naturalny powiązane z korzystaniem z 
rachunku płatniczego, takich jak wypłaty, 
przekazy pieniężne czy karty płatnicze. W 
rezultacie usługi te należy wyłączyć z 
zakresu tego przepisu.

usług płatniczych mogą oferować rachunki 
bankowe w pakiecie z produktami, którymi 
konsumenci nie byli zainteresowani i które 
nie są niezbędne do prowadzenia 
rachunków płatniczych, jak np. 
ubezpieczenie mieszkania. Ponadto 
zaobserwowano, że praktyki te mogą 
zmniejszać przejrzystość i 
porównywalność cen, ograniczać warianty 
zakupu dostępne konsumentom i 
negatywnie wpływać na ich mobilność.
Dlatego też państwa członkowskie 
powinny dopilnować, aby konsumenci byli 
informowani oddzielnie o możliwości 
nabycia elementów pakietu oddzielnie, a 
jeżeli taka istnieje o kosztach i opłatach za
poszczególne usługi finansowe zawarte w 
pakiecie, w przypadku gdy dostawcy usług 
płatniczych oferują rachunki płatnicze w 
formie pakietu. Obowiązki te nie powinny 
mieć zastosowania do usług, które są w 
sposób naturalny powiązane z 
korzystaniem z rachunku płatniczego, 
takich jak wypłaty, przekazy pieniężne czy 
karty płatnicze. W rezultacie usługi te 
należy wyłączyć z zakresu tego przepisu.

Or. en

Poprawka 71
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dla dostawców usług płatniczych 
powszechną praktyką jest oferowanie 
rachunku płatniczego w pakiecie z innymi 
produktami lub usługami finansowymi.
Praktyka ta może służyć dostawcom usług 
płatniczych jako sposób dywersyfikacji 
oferty i konkurowania z innymi 
dostawcami, a ostatecznie może przynosić 
korzyści konsumentom. Z 
przeprowadzonego przez Komisję w 2009 

(20) Dla dostawców usług płatniczych 
powszechną praktyką jest oferowanie 
rachunku płatniczego w pakiecie z innymi 
produktami lub usługami finansowymi.
Praktyka ta może służyć dostawcom usług 
płatniczych jako sposób dywersyfikacji 
oferty i konkurowania z innymi 
dostawcami, a ostatecznie może przynosić 
korzyści konsumentom. Z 
przeprowadzonego przez Komisję w 2009 
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r. badania dotyczącego praktyk sprzedaży 
wiązanej w sektorze finansowym, a także z 
odnośnych konsultacji i skarg 
konsumentów wynika jednak, że dostawcy 
usług płatniczych mogą oferować rachunki 
bankowe w pakiecie z produktami, którymi 
konsumenci nie byli zainteresowani i które 
nie są niezbędne do prowadzenia 
rachunków płatniczych, jak np. 
ubezpieczenie mieszkania. Ponadto 
zaobserwowano, że praktyki te mogą 
zmniejszać przejrzystość i 
porównywalność cen, ograniczać warianty 
zakupu dostępne konsumentom i 
negatywnie wpływać na ich mobilność.
Dlatego też państwa członkowskie 
powinny dopilnować, aby konsumenci byli 
informowani oddzielnie o opłatach 
pobieranych za prowadzenie rachunku 
płatniczego i o opłatach za wszystkie inne 
usługi finansowe zawarte w pakiecie, w 
przypadku gdy dostawcy usług płatniczych 
oferują rachunki płatnicze w formie 
pakietu. Obowiązki te nie powinny mieć 
zastosowania do usług, które są w sposób 
naturalny powiązane z korzystaniem z 
rachunku płatniczego, takich jak wypłaty, 
przekazy pieniężne czy karty płatnicze. W 
rezultacie usługi te należy wyłączyć z 
zakresu tego przepisu.

r. badania dotyczącego praktyk sprzedaży 
wiązanej w sektorze finansowym, a także z 
odnośnych konsultacji i skarg 
konsumentów wynika jednak, że dostawcy 
usług płatniczych mogą oferować rachunki 
bankowe w pakiecie z produktami, którymi 
konsumenci nie byli zainteresowani i które 
nie są niezbędne do prowadzenia 
rachunków płatniczych, jak np. 
ubezpieczenie mieszkania. Ponadto 
zaobserwowano, że praktyki te mogą 
zmniejszać przejrzystość i 
porównywalność cen, ograniczać warianty 
zakupu dostępne konsumentom i 
negatywnie wpływać na ich mobilność.
Dlatego też państwa członkowskie 
powinny dopilnować, aby konsumenci byli 
informowani oddzielnie o opłatach 
pobieranych za prowadzenie rachunku 
płatniczego i o opłatach za wszystkie inne 
usługi finansowe zawarte w pakiecie, w 
przypadku gdy dostawcy usług płatniczych 
oferują rachunki płatnicze powiązane z 
innymi usługami finansowymi, w zakresie 
w jakim konsumenci mają możliwość 
nabycia rachunku płatniczego i 
powiązanych usług oddzielnie. Obowiązki 
te nie powinny mieć zastosowania do 
usług, które są w sposób naturalny 
powiązane z korzystaniem z rachunku 
płatniczego, takich jak wypłaty, przekazy 
pieniężne czy karty płatnicze. W rezultacie 
usługi te należy wyłączyć z zakresu tego 
przepisu.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest rozróżnienie między rachunkiem płatniczym w formie pakietu, który jest 
zbiorem usług płatniczych, a rachunkiem płatniczym, który jest oferowany razem z innymi 
usługami finansowymi, np. ubezpieczenie. Konsumenci muszą być informowani o składnikach 
pakietu, jaki kupują, kosztach pakietu i dodatkowych kosztach za usługi finansowe, które 
mogą być kupione oddzielnie.

Poprawka 72
Preslav Borissov
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) Konsumenci rozważają możliwość 
przeniesienia rachunku jedynie wówczas, 
gdy proces ten nie wiąże się z 
nadmiernymi obciążeniami 
administracyjnymi i finansowymi. 
Procedura przeniesienia rachunku 
płatniczego do innego dostawcy usług 
płatniczych powinna być jasna i szybka. 
Ewentualne opłaty pobierane przez 
dostawców usług płatniczych w 
odniesieniu do usługi przeniesienia 
powinny być zgodne z faktycznymi 
kosztami ponoszonymi przez dostawców 
usług płatniczych.

Or. en

Poprawka 73
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) We wszystkich państwach 
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członkowskich należy wprowadzić 
automatyczne usługi przekierowania w 
przypadku zmiany usługodawcy. Komisja 
Europejska powinna przeprowadzić 
wstępną analizę dotyczącą stworzenia 
ogólnounijnego systemu zapewniającego 
możliwość przenoszenia numeru 
rachunku płatniczego.

Or. en

Poprawka 74
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) W celu ułatwienia zmiany rachunku 
płatniczego w długim terminie konieczny 
jest ogólnounijny system przenoszenia 
numeru rachunku.  Komisja Europejska 
powinna być upoważniona do 
prowadzenia dogłębnej analizy kosztów i 
korzyści oraz analizy wykonalności 
ogólnounijnego systemu przenoszenia 
numeru rachunku, tak by wypracować 
techniczne wykonalny i skuteczny sposób 
wprowadzenia takiej polityki w 
nadchodzących latach. W międzyczasie we 
wszystkich państwach członkowskich 
należy wprowadzić automatyczne usługi 
przekierowania jako rozwiązanie 
tymczasowe.

Or. en

Poprawka 75
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. en

Poprawka 76
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Konsumenci, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Unii i nie posiadają 
rachunku płatniczego w danym państwie 
członkowskim, powinni mieć w tym 
państwie członkowskim możliwość 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego i korzystania z takiego 
rachunku. Aby zapewnić możliwie 
najszerszy dostęp do takich rachunków, 
konsumenci powinni mieć do nich dostęp 
niezależnie od swojej sytuacji finansowej, 
związanej np. z bezrobociem czy 
upadłością konsumencką, ani od miejsca 
pobytu. Ponadto prawo dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego w 
każdym państwie członkowskim powinno 
być przyznawane zgodnie z wymogami 
określonymi w dyrektywie 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu16, w 
szczególności w zakresie stosowania 
procedur należytej staranności wobec 
klienta.

(27) Konsumenci, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Unii i nie posiadają 
rachunku płatniczego w danym państwie 
członkowskim, powinni mieć w tym 
państwie członkowskim możliwość 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego i korzystania z takiego 
rachunku. Aby zapewnić możliwie 
najszerszy dostęp do takich rachunków, 
konsumenci powinni mieć do nich dostęp 
niezależnie od swojej sytuacji finansowej i 
swojego miejsca pobytu. Obecnie dostęp 
do rachunku bankowego jest niezbędny w 
celu umożliwienia skutecznego i 
całkowitego udziału w społeczności, 
również pod względem finansowym. 
Konsumenci nieposiadający rachunku 
bankowego są zmuszeni do posługiwania 
się gotówką, co nie tylko ogranicza ich 
wybór metody płatności i wyłącza ich z 
transakcji elektronicznych, lecz także jest 
droższe. Ponadto prawo dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego w 
każdym państwie członkowskim powinno 
być przyznawane zgodnie z wymogami 
określonymi w dyrektywie 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
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finansowania terroryzmu16, w
szczególności w zakresie stosowania 
procedur należytej staranności wobec 
klienta.

__________________ __________________
16 Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15. 16 Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15.

Or. en

Poprawka 77
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Konsumenci, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Unii i nie posiadają 
rachunku płatniczego w danym państwie 
członkowskim, powinni mieć w tym 
państwie członkowskim możliwość 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego i korzystania z takiego 
rachunku. Aby zapewnić możliwie 
najszerszy dostęp do takich rachunków, 
konsumenci powinni mieć do nich dostęp 
niezależnie od swojej sytuacji finansowej, 
związanej np. z bezrobociem czy 
upadłością konsumencką, ani od miejsca 
pobytu. Ponadto prawo dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego w 
każdym państwie członkowskim powinno 
być przyznawane zgodnie z wymogami 
określonymi w dyrektywie 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu16, w 
szczególności w zakresie stosowania 
procedur należytej staranności wobec 
klienta.

(27) Konsumenci, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Unii i nie posiadają 
rachunku płatniczego w danym państwie 
członkowskim, powinni mieć w tym 
państwie członkowskim możliwość 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego i korzystania z takiego 
rachunku. Aby zapewnić możliwie 
najszerszy dostęp do takich rachunków, 
konsumenci powinni mieć do nich dostęp 
niezależnie od swojej sytuacji finansowej, 
związanej np. z  poziomem czy 
regularnością dochodów, zatrudnieniem, 
historią kredytową czy osobistą itd.
Ponadto prawo dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego w każdym państwie 
członkowskim powinno być przyznawane 
zgodnie z wymogami określonymi w 
dyrektywie 2005/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu16, w 
szczególności w zakresie stosowania 
procedur należytej staranności wobec 
klienta.

__________________ __________________
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16 Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15. 16 Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15.

Or. en

Poprawka 78
Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Konsumenci, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Unii i nie posiadają 
rachunku płatniczego w danym państwie 
członkowskim, powinni mieć w tym 
państwie członkowskim możliwość 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego i korzystania z takiego 
rachunku. Aby zapewnić możliwie 
najszerszy dostęp do takich rachunków, 
konsumenci powinni mieć do nich dostęp 
niezależnie od swojej sytuacji finansowej, 
związanej np. z bezrobociem czy 
upadłością konsumencką, ani od miejsca 
pobytu. Ponadto prawo dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego w 
każdym państwie członkowskim powinno 
być przyznawane zgodnie z wymogami 
określonymi w dyrektywie 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu16, w 
szczególności w zakresie stosowania 
procedur należytej staranności wobec 
klienta.

(27) Konsumenci, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Unii i nie posiadają 
rachunku płatniczego w danym państwie 
członkowskim, powinni mieć w tym 
państwie członkowskim możliwość 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego i korzystania z takiego 
rachunku, o ile nie posiadają już rachunku 
płatniczego w innym państwie 
członkowskim. Aby zapewnić możliwie 
najszerszy dostęp do takich rachunków, 
konsumenci powinni mieć do nich dostęp 
niezależnie od swojej sytuacji finansowej, 
związanej np. z bezrobociem czy 
upadłością konsumencką, ani od miejsca 
pobytu. Ponadto prawo dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego w 
każdym państwie członkowskim powinno 
być przyznawane zgodnie z wymogami 
określonymi w dyrektywie 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu16, w 
szczególności w zakresie stosowania 
procedur należytej staranności wobec 
klienta.

__________________ __________________
16 Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15. 16 Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15.

Or. de
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Poprawka 79
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(28) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby wszyscy dostawcy usług 
płatniczych oferowali konsumentom 
podstawowy rachunek płatniczy. Dostęp do 
rachunku nie powinien być zbyt trudny i 
nie powinien się wiązać z nadmiernymi 
kosztami dla konsumentów. Aby 
zminimalizować ryzyko wykluczenia 
społecznego konsumentów pod względem 
finansowym, państwa członkowskie 
powinny zadbać o lepszą edukację 
finansową, w tym również w szkołach, 
oraz zwalczać nadmierne zadłużanie się.
Ponadto państwa członkowskie powinny 
wspierać stosowne inicjatywy dostawców 
usług płatniczych, tak aby udostępnianiu 
podstawowych rachunków płatniczych 
towarzyszyły działania w zakresie edukacji 
finansowej.

Or. en

Poprawka 80
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby co najmniej jeden 
dostawca usług płatniczych oferował
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Dostęp do rachunku nie 
powinien być zbyt trudny i nie powinien 
się wiązać z nadmiernymi kosztami dla 

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

kosztami dla konsumentów. W tym 
względzie państwa członkowskie powinny
dopilnować, aby zwolnienia były 
przyznawane wyłącznie w oparciu o 
wymogi określone w dyrektywie 
2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 października 2005 r. w 
sprawie przeciwdziałania korzystaniu z 
systemu finansowego w celu prania 
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, 
w szczególności w zakresie stosowania 
procedur należytej staranności wobec 
klienta. Aby zminimalizować ryzyko 
wykluczenia społecznego konsumentów 
pod względem finansowym, państwa 
członkowskie powinny zadbać o lepszą 
edukację finansową, w tym również w 
szkołach, oraz zwalczać nadmierne 
zadłużanie się. Ponadto państwa 
członkowskie powinny wspierać stosowne 
inicjatywy dostawców usług płatniczych, 
tak aby udostępnianiu podstawowych 
rachunków płatniczych towarzyszyły 
działania w zakresie edukacji finansowej.

Or. en

Poprawka 81
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby co najmniej jeden 
dostawca usług płatniczych oferował
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Dostęp do rachunku nie 
powinien być zbyt trudny i nie powinien 
się wiązać z nadmiernymi kosztami dla 
konsumentów. W tym względzie państwa 
członkowskie powinny uwzględnić takie 
czynniki jak lokalizacja wyznaczonych 
dostawców usług płatniczych na ich 
terytorium. Aby zminimalizować ryzyko 

(28) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby wszyscy dostawcy usług 
płatniczych, którzy oferują rachunki 
płatnicze obejmujące przynajmniej usługi 
określone w art. 16 ust. 1 jako integralną 
część swojej regularnej działalności 
gospodarczej, oferowali konsumentom 
podstawowy rachunek płatniczy. Dostęp do
usług płatniczych powinien być 
zapewniony w całej Unii dla wszystkich 
konsumentów przebywających legalnie w 
Unii, w tym studentów, pracowników i 
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wykluczenia społecznego konsumentów 
pod względem finansowym, państwa 
członkowskie powinny zadbać o lepszą 
edukację finansową, w tym również w 
szkołach, oraz zwalczać nadmierne 
zadłużanie się. Ponadto państwa 
członkowskie powinny wspierać stosowne 
inicjatywy dostawców usług płatniczych, 
tak aby udostępnianiu podstawowych 
rachunków płatniczych towarzyszyły 
działania w zakresie edukacji finansowej.

bezdomnych bez stałego adresu.  Dostęp 
do rachunku nie powinien być zbyt trudny i 
powinien się wiązać jedynie z symboliczną 
opłatą dla konsumentów. W tym względzie 
państwa członkowskie powinny 
uwzględnić takie czynniki jak lokalizacja 
wyznaczonych dostawców usług 
płatniczych na ich terytorium. Aby 
zminimalizować ryzyko wykluczenia 
społecznego konsumentów pod względem 
finansowym, państwa członkowskie 
powinny zadbać o lepszą edukację 
finansową, w tym również w szkołach, 
oraz zwalczać nadmierne zadłużanie się.
Ponadto państwa członkowskie powinny 
wspierać stosowne inicjatywy dostawców 
usług płatniczych, tak aby udostępnianiu 
podstawowych rachunków płatniczych 
towarzyszyły działania w zakresie edukacji 
finansowej.

Or. en

Poprawka 82
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy 
dotyczące przejrzystości i 
porównywalności opłat pobieranych od 
konsumentów w odniesieniu do rachunków 
płatniczych posiadanych przez nich na 
terytorium Unii Europejskiej i 
prowadzonych przez dostawców usług 
płatniczych zlokalizowanych w Unii, jak 
również przepisy dotyczące przenoszenia 
rachunków płatniczych w obrębie Unii.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy 
dotyczące przejrzystości i 
porównywalności opłat pobieranych od 
konsumentów w odniesieniu do rachunków 
płatniczych posiadanych przez nich na 
terytorium Unii Europejskiej i 
prowadzonych przez dostawców usług 
płatniczych zlokalizowanych w Unii, jak 
również przepisy dotyczące przenoszenia 
rachunków płatniczych w obrębie państwa 
członkowskiego.

Or. en
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Poprawka 83
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 –  akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) „przebywający legalnie” oznacza 
każdego obywatela UE lub państwa 
trzeciego legalnie przebywającego na 
terytorium UE, w tym studentów, 
pracowników i bezdomnych bez stałego 
adresu;

Or. en

Poprawka 84
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) „usługi powiązane z rachunkiem 
płatniczym” oznaczają wszelkie usługi 
powiązane z rachunkiem płatniczym, w 
tym usługi płatnicze;

Or. en

Poprawka 85
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) „przekazujący dostawca usług 
płatniczych” oznacza dostawcę usług 
płatniczych, który przekazuje informacje 
na temat wszystkich lub niektórych 
regularnych płatności;

(g) „przekazujący dostawca usług 
płatniczych” oznacza dostawcę usług 
płatniczych, od którego konsument 
przenosi rachunek płatniczy;
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Or. en

Poprawka 86
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „otrzymujący dostawca usług 
płatniczych” oznacza dostawcę usług 
płatniczych, który otrzymuje informacje 
na temat wszystkich lub niektórych 
regularnych płatności;

(h) „otrzymujący dostawca usług 
płatniczych” oznacza dostawcę usług 
płatniczych, do którego konsument 
przenosi rachunek płatniczy;

Or. en

Poprawka 87
Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(k) „opłaty” oznaczają ewentualne opłaty 
należne dostawcy usług płatniczych od 
konsumenta za świadczenie usług 
płatniczych lub za transakcje dokonywane 
na rachunku płatniczym; do opłat nie 
zalicza się kar ani płatności za naruszenie 
zobowiązań umownych;

Or. cs

Poprawka 88
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera m
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(m) „przeniesienie rachunku” oznacza 
dokonanie na wniosek konsumenta 
przeniesienia od jednego do innego 
dostawcy usług płatniczych informacji na 
temat wykonywanych na rachunku 
płatniczym wszystkich lub niektórych 
stałych zleceń dotyczących poleceń 
przelewu, regularnych poleceń zapłaty oraz 
regularnie przychodzących na rachunek 
poleceń przelewu, któremu może 
towarzyszyć przekazanie dodatniego salda 
z jednego rachunku płatniczego na inny lub 
zamknięcie poprzedniego rachunku;

(m) „przeniesienie rachunku” oznacza 
dokonanie na wniosek konsumenta 
przeniesienia od jednego do innego 
dostawcy usług płatniczych informacji na 
temat wykonywanych na rachunku 
płatniczym wszystkich lub niektórych 
stałych zleceń dotyczących poleceń 
przelewu, regularnych poleceń zapłaty oraz 
regularnie przychodzących na rachunek 
poleceń przelewu, któremu może 
towarzyszyć przekazanie dodatniego salda 
z jednego rachunku płatniczego na inny lub 
zamknięcie poprzedniego rachunku; 
przeniesiony może zostać jedynie 
rachunek z saldem dodatnim lub równym 
zeru;

Or. en

Uzasadnienie

Dostawcy usług płatniczych nie powinni spłacać zadłużenia ani podejmować ryzyka 
kredytowego konsumenta.

Poprawka 89
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 –  akapit pierwszy – litera r a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ra) „dzień roboczy” oznacza dzień, w 
którym dany dostawca usług płatniczych 
prowadzi działalność wymaganą do 
wykonania odpowiednich zadań 
określonych  w niniejszej dyrektywie. 

Or. en

Poprawka 90
Preslav Borissov
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, 
o których mowa w art. 20, tymczasowego 
wykazu usług powiązanych z rachunkiem 
płatniczym stanowiących co najmniej 80 % 
najbardziej reprezentatywnych usług
powiązanych z rachunkiem płatniczym
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym. Wykaz ten zawiera terminy i 
definicje dotyczące każdej ze wskazanych 
usług. Każda usługa ma tylko jedną 
nazwę.

Or. en

Poprawka 91
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 92
Edvard Kožušník
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, o 
których mowa w art. 20, tymczasowego 
wykazu co najmniej 10 usług płatniczych 
stanowiących co najmniej 60 % najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych 
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym. Wykaz ten zawiera terminy i 
definicje dotyczące każdej ze wskazanych 
usług.

Or. cs

Poprawka 93
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 94
Cornelis de Jong
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
w odpowiednim momencie przed 
zawarciem umowy rachunku płatniczego z 
konsumentem dostawcy usług płatniczych
informowali konsumenta i przekazywali 
konsumentowi dokument zawierający 
informacje na temat opłat zawierający 
wykaz wszystkich usług powiązanych z 
rachunkiem płatniczym oraz opłat za 
świadczenie każdej usługi. W przypadku 
zmian konsument musi zostać w pełni 
poinformowany.

Or. en

Poprawka 95
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa płatnicza, o której mowa w ust. 1, 
jest oferowana w ramach pakietu usług 
finansowych, w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się, 
które z usług, o których mowa w ust. 1, 
wchodzą w zakres pakietu, opłatę za cały 
pakiet, jak również opłaty za świadczenie 
każdej usługi, której nie wymieniono w 
ust. 1.

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa powiązana z rachunkiem 
płatniczym, o której mowa w ust. 1, jest 
oferowana w ramach pakietu usług 
finansowych, w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się, 
które z usług, o których mowa w ust. 1, 
wchodzą w zakres pakietu, opłatę za cały 
pakiet, jak również opłaty za świadczenie 
każdej usługi, której nie wymieniono w 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 96
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa płatnicza, o której mowa w ust. 1, 
jest oferowana w ramach pakietu usług 
finansowych, w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się, 
które z usług, o których mowa w ust. 1, 
wchodzą w zakres pakietu, opłatę za cały 
pakiet, jak również opłaty za świadczenie 
każdej usługi, której nie wymieniono w 
ust. 1.

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa płatnicza, o której mowa w ust. 1, 
jest oferowana w ramach pakietu usług 
finansowych, w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się, 
które z usług, o których mowa w ust. 1, 
wchodzą w zakres pakietu, opłatę za cały 
pakiet, jak również – jeżeli istnieje 
możliwość oddzielnego zakupu 
poszczególnych składowych – opłaty za 
świadczenie każdej usługi, której nie 
wymieniono w ust. 1.

Or. en

Poprawka 97
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa płatnicza, o której mowa w ust. 1, 
jest oferowana w ramach pakietu usług
finansowych, w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się, 
które z usług, o których mowa w ust. 1, 
wchodzą w zakres pakietu, opłatę za cały 
pakiet, jak również opłaty za świadczenie 
każdej usługi, której nie wymieniono w 
ust. 1.

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa płatnicza, o której mowa w ust. 1, 
jest oferowana w ramach pakietu usług
płatniczych w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się 
opłatę za cały pakiet, usługi wchodzące w 
zakres pakietu oraz opłatę za każdą z 
usług nieobjętych opłatą pakietową.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie, co powinno zostać zawarte w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat.
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Poprawka 98
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
dostawcy usług płatniczych udostępniali 
konsumentom słowniczek pojęć 
zawierający co najmniej wykaz usług 
płatniczych, o których mowa w ust. 1, jak 
również powiązane definicje.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
właściwe organy, o których mowa w art. 
20 opracowały wspólny słowniczek pojęć 
zawierający co najmniej wykaz usług 
płatniczych, o których mowa w ust. 1, jak 
również powiązane definicje, który 
zostanie przekazany dostawcom usług 
płatniczych w celu udostępnienia 
konsumentom.

Or. en

Poprawka 99
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. Dostawcy usług płatniczych wywiązują 
się z powyższych obowiązków w terminie 
dwunastu miesięcy od daty publikacji 
unijnego ujednoliconego wykazu zgodnie 
z art. 3 ust. 5 i przyjęcia aktu 
wykonawczego zgodnie z ust. 7 
niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 100
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

dostawcy usług płatniczych na wniosek
przekazywali konsumentom co najmniej 
raz do roku zestawienie wszystkich opłat 
pobranych z tytułu prowadzenia ich 
rachunków płatniczych. Zestawienie takie 
może być przekazywane konsumentom 
elektronicznie lub w formie papierowej, 
zależnie od ustaleń między stronami. 

Or. en

Poprawka 101
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych przekazywali 
konsumentom nieodpłatnie zestawienie 
wszystkich opłat pobranych z tytułu 
prowadzenia ich rachunków płatniczych, 
najlepiej co miesiąc, ale co najmniej raz 
na kwartał, pocztą tradycyjną lub 
elektroniczną, jeżeli posiadacz rachunku 
dysponuje systemem bankowości 
internetowej powiązanym z rachunkiem.

Or. en

Poprawka 102
Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. cs

Poprawka 103
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 –  ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby konsumenci byli informowani na 
piśmie lub drogą elektroniczną oraz 
odpowiednio wcześnie i w sposób 
kompleksowy o zamiarze zwiększenia 
przez dostawcę usług płatniczych 
jakichkolwiek opłat przed 
opublikowaniem rocznego zestawienia.

Or. en

Poprawka 104
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) jednostkową opłatę pobieraną za każdą 
usługę, liczbę przypadków skorzystania z 
danej usługi w odnośnym okresie oraz datę 
skorzystania z danej usługi;

(a) jednostkową opłatę pobieraną za każdą 
usługę – lub w przypadku pakietu opłatę 
za cały pakiet traktowany jako jedna 
usługa – liczbę przypadków skorzystania z 
danej usługi w odnośnym okresie oraz datę 
skorzystania z danej usługi

Or. en

Poprawka 105
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) całkowitą kwotę opłat pobranych za 
każdą usługę lub pakiet usług 
świadczonych w odnośnym okresie;

Or. en

Poprawka 106
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) całkowitą kwotę opłat pobranych za 
wszystkie usługi świadczone w odnośnym 
okresie.

(c) całkowitą kwotę opłat pobranych za 
wszystkie usługi lub pakiety usług 
świadczonych w odnośnym okresie.

Or. en

Poprawka 107
Preslav Borissov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) liczbę dni, podczas których rachunek 
był obciążony kredytem w rachunku 
bieżącym, stosowane oprocentowanie oraz 
całkowitą kwotę odsetek wypłaconych w 
odnośnym okresie;

Or. en

Poprawka 108
Preslav Borissov
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 –  ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by konsumenci byli z wyprzedzeniem 
ostrzegani o zamiarze zwiększenia przez 
dostawcę usług płatniczych jakichkolwiek 
opłat przed opublikowaniem rocznego 
zestawienia. 

Or. en

Poprawka 109
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 110
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
w stosownych przypadkach dostawcy 
usług płatniczych stosowali w podawanych 
informacjach umownych i handlowych 
terminy i definicje zawarte w wykazie

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

rachunkiem płatniczym, o którym mowa 
w art. 3 ust. 1.

Or. en

Poprawka 111
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Dostawcy usług płatniczych mogą 
stosować w swoich informacjach 
umownych i handlowych własne 
oznaczenia handlowe w celu opatrzenia 
nimi świadczonych przez siebie usług, pod 
warunkiem że w stosownych przypadkach 
zidentyfikują odpowiadający im termin w 
wykazie wszystkich usług powiązanych z 
rachunkiem płatniczym, o którym mowa 
w art. 3 ust. 1. Dostawcy usług płatniczych 
nie stosują własnych oznaczeń handlowych 
w dokumencie zawierającym informacje na 
temat opłat ani w zestawieniu opłat.

Or. en

Poprawka 112
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) być prowadzone niezależnie od
jakiegokolwiek dostawcy usług 
płatniczych;

(a) być prowadzone niezależnie od 
jakiegokolwiek dostawcy usług 
płatniczych; informacje dotyczące 
struktury własnościowej i dostawcy strony 
powinny być łatwo dostępne i widoczne;

Or. en
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Poprawka 113
Sergio Gaetano Cofferati

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) być niezależne i jasno podawać 
kryteria stosowane do określenia 
rachunku płatniczego polecanego 
użytkownikowi usług płatniczych;

Or. en

Poprawka 114
Sergio Gaetano Cofferati

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ab) nie wyświetlać reklam dostawców 
usług płatniczych, ich agentów, 
podmiotów zależnych lub marek na 
stronie głównej lub stronie porównawczej;

Or. en

Poprawka 115
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) dostarczać aktualnych informacji; (c) dostarczać aktualnych, dokładnych
informacji, w czytelnej postaci;

Or. en
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Poprawka 116
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) zapewniać wystarczająco szczegółowy 
przegląd rynku rachunków płatniczych;

(d) zapewniać wystarczająco szczegółowy 
przegląd rynku rachunków płatniczych i 
przekazywać informacje dotyczące udziału 
rynkowego objętego daną stroną 
internetową;

Or. en

Poprawka 117
Sergio Gaetano Cofferati

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) posiadać systemy służące unikaniu 
konfliktów interesów w celu 
zagwarantowania, że żadna bezpośrednia 
bądź pośrednia własność lub relacje 
biznesowe nie przeszkodzą przestrzeganiu 
warunków wymienionych w niniejszym 
ustępie;

Or. en

Poprawka 118
Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli żadna strona internetowa nie skreślony
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uzyskała akredytacji zgodnie z ust. 2, 
państwa członkowskie zapewniają 
stworzenie strony internetowej 
prowadzonej przez właściwe organy, o 
których mowa w art. 20, lub inny właściwy 
organ publiczny. Jeżeli istnieje strona 
internetowa akredytowana zgodnie z ust. 
2, państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o stworzeniu dodatkowej strony 
internetowej prowadzonej przez właściwe 
organy, o których mowa w art. 20, lub 
inny właściwy organ publiczny. Strony 
internetowe prowadzone przez właściwy 
organ zgodnie z ust. 1 muszą być zgodne z 
przepisami ust. 2 lit. a)–e).

Or. cs

Poprawka 119
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku gdy rachunek płatniczy jest 
oferowany łącznie z inną usługą lub innym 
produktem w ramach pakietu, dostawca 
usług płatniczych informował konsumenta 
o wszystkich produktach i usługach 
będących składnikami pakietu.

Or. en

Uzasadnienie

W Holandii i niektórych innych państwach, np. w Belgii, powszechną praktyką jest, że klient 
płaci jednokrotną opłatę za standardowy rachunek płatniczy. Rozdzielanie kosztów na 
poszczególne usługi skomplikuje system i najprawdopodobniej spowoduje podniesienie 
kosztów dla konsumenta, ponieważ większość kosztów ma charakter transakcyjny, czyli opłata 
jest ponoszona za transakcję. Opłata za pakiet zawierający standardowe usługi jest najniższa 
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w Holandii w porównaniu z innymi państwami członkowskimi.

Poprawka 120
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku gdy rachunek płatniczy jest 
oferowany łącznie z inną usługą finansową
lub innym produktem finansowym w 
ramach pakietu, dostawca usług 
płatniczych informował konsumenta o 
możliwości nabycia rachunku płatniczego 
oddzielnie oraz – jeżeli jest taka możliwość 
– przekazywał oddzielne informacje na 
temat kosztów i opłat związanych z 
poszczególnymi produktami i usługami
finansowymi oferowanymi w ramach 
pakietu, w zakresie w jakim mogą one być 
zakupione oddzielnie.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest rozróżnienie między rachunkiem płatniczym w formie pakietu, który jest 
zbiorem usług płatniczych, a rachunkiem płatniczym, który jest oferowany razem z innymi 
usługami finansowymi, np. ubezpieczenie. Konsumenci muszą być informowani o składnikach 
pakietu, jaki kupują, kosztach pakietu i dodatkowych kosztach za usługi finansowe, które 
mogą być kupione oddzielnie.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Nabycie udziału w spółdzielni nie jest 
produktem ani usługą w rozumieniu ust. 
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2.

Or. de

Uzasadnienie

Wielu konsumentów zarządza swoimi sprawami finansowymi zrzeszając się w bankach 
spółdzielczych. Ponieważ idea spółdzielni polega na tym, że klienci są również jej członkami, 
niektóre banki spółdzielcze wymagają, by otwarciu rachunku bieżącego towarzyszyło 
przystąpienie do spółdzielni. W związku z tym, że UE wspiera formę prawną spółdzielni, m.in. 
za pośrednictwem statutu spółdzielni europejskiej, nie można uznać uzależnienia otwarcia 
konta od członkostwa za niedopuszczalne.

Poprawka 122
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają
świadczenie przez dostawców usług 
płatniczych usługi przeniesienia rachunku 
określonej w art. 10 każdemu 
konsumentowi, który posiada rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego w Unii.

Przepisy dotyczące przenoszenia określone 
w rozdziale III mają zastosowanie tylko do 
przenoszenia rachunków płatniczych w 
danym państwie członkowskim. Każde 
państwo członkowski zapewnia
świadczenie przez dostawców usług 
płatniczych usługi przeniesienia rachunku 
określonej w art. 10 każdemu 
konsumentowi, który posiada rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego na jego terytorium.

Or. en

Poprawka 123
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie przez dostawców usług 

Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie przez dostawców usług 
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płatniczych usługi przeniesienia rachunku 
określonej w art. 10 każdemu 
konsumentowi, który posiada rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego w Unii.

płatniczych usługi przeniesienia rachunku 
określonej w art. 10 każdemu 
konsumentowi, który posiada rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego w danym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 124
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 –  akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odnośnie do przenoszenia rachunku 
między krajowymi dostawcami usług 
płatniczych państwa członkowskie mogą 
utrzymać w mocy lub ustanowić przepisy, 
które odbiegają od tych określonych w 
art. 10, pod warunkiem, że obejmują one 
usprawnienia, które w sposób wyraźny są 
w interesie konsumenta. Ma to w 
szczególności zastosowanie do 
istniejących systemów przenoszenia usług.

Or. en

Poprawka 125
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu jednego dnia roboczego od 
otrzymania upoważnienia, o którym mowa 
w ust. 2, otrzymujący dostawca usług 
płatniczych zwraca się do przekazującego 
dostawcy usług płatniczych o 
przeprowadzenie następujących działań:

3. W ciągu trzech dni roboczych od 
otrzymania upoważnienia, o którym mowa 
w ust. 2, otrzymujący dostawca usług 
płatniczych zwraca się do przekazującego 
dostawcy usług płatniczych o 
przeprowadzenie następujących działań:
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Or. en

Poprawka 126
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 –  ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) zapewnia mechanizmu 
automatycznego przekierowywania zleceń 
stałych i poleceń zapłaty na rachunek 
posiadany przez konsumenta u 
otrzymującego dostawcy usług płatniczych 
w ciągu co najmniej roku.
(Jest to litera –a). Ma zostać umieszczona 
przed literą a))

Or. en

Poprawka 127
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) zamyka rachunek płatniczy; (d) nieodpłatnie zamyka rachunek 
płatniczy;

Or. en

Poprawka 128
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie zapewniają skreślony
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stosowanie przepisów określonych w ust. 
1–7 także wówczas, gdy usługę 
przeniesienia rachunku inicjuje dostawca 
usług płatniczych zlokalizowany w innym 
państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 129
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie przepisów określonych w ust. 
1–7 także wówczas, gdy usługę 
przeniesienia rachunku inicjuje dostawca 
usług płatniczych zlokalizowany w innym 
państwie członkowskim.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 130
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9



PE521.598v01-00 36/55 AM\1006208PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 131
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby ewentualne opłaty pobierane przez 
przekazującego dostawcę usług 
płatniczych od konsumenta za zamknięcie 
posiadanego u niego rachunku 
płatniczego były określane zgodnie z art. 
45 ust. 2 dyrektywy 2007/64/WE.

skreślony

Or. en

Poprawka 132
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby ewentualne opłaty pobierane przez 
przekazującego dostawcę usług 
płatniczych od konsumenta za zamknięcie 
posiadanego u niego rachunku 
płatniczego były określane zgodnie z art. 
45 ust. 2 dyrektywy 2007/64/WE.

skreślony

Or. en
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Poprawka 133
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
ewentualne opłaty pobierane przez 
przekazującego dostawcę usług 
płatniczych od konsumenta za zamknięcie 
posiadanego u niego rachunku płatniczego
były określane zgodnie z art. 45 ust. 2 
dyrektywy 2007/64/WE.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
przekazujący dostawca usług płatniczych
nie pobierał od konsumenta żadnych opłat
za zamknięcie posiadanego u niego 
rachunku płatniczego.

Or. en

Poprawka 134
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
żadne opłaty nie były pobierane przez 
przekazującego lub otrzymującego 
dostawcę usług płatniczych od konsumenta 
za dowolną usługę świadczoną zgodnie 
z art. 10.

Or. en

Poprawka 135
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawca usług płatniczych wyrównał 
każdą stratę finansową poniesioną przez 
konsumenta w wyniku niewywiązania się 
przez takiego dostawcę zaangażowanego w 
proces przeniesienia rachunku ze swoich 
obowiązków określonych w art. 10.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawca usług płatniczych jak najszybciej
wyrównał każdą stratę finansową 
poniesioną przez konsumenta w wyniku 
niewywiązania się przez takiego dostawcę 
zaangażowanego w proces przeniesienia 
rachunku ze swoich obowiązków 
określonych w art. 10.

Or. en

Poprawka 136
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawca usług płatniczych wyrównał 
każdą stratę finansową poniesioną przez 
konsumenta w wyniku niewywiązania się 
przez takiego dostawcę zaangażowanego w 
proces przeniesienia rachunku ze swoich 
obowiązków określonych w art. 10.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawca usług płatniczych natychmiast 
wyrównał każdą stratę finansową 
poniesioną przez konsumenta w wyniku 
niewywiązania się przez takiego dostawcę 
zaangażowanego w proces przeniesienia 
rachunku ze swoich obowiązków 
określonych w art. 10. Ciężar dowodu leży 
po stronie dostawcy usług płatniczych, 
który musi wykazać, że warunki określone 
w art. 10 zostały spełnione.

Or. en

Poprawka 137
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) ewentualne opłaty pobierane w skreślona
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związku z procesem przeniesienia 
rachunku;

Or. en

Poprawka 138
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsumenci przebywający legalnie na 
terytorium Unii nie byli dyskryminowani 
ze względu na przynależność państwową 
lub miejsce pobytu w przypadku 
otwierania rachunku płatniczego na 
terytorium Unii lub korzystania z takiego 
rachunku.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsumenci przebywający legalnie na 
terytorium Unii nie byli dyskryminowani 
ze względu na przynależność państwową 
lub miejsce pobytu w przypadku 
otwierania rachunku płatniczego na 
terytorium Unii lub korzystania z takiego 
rachunku. Posiadanie podstawowego 
rachunku płatniczego nie powinno w 
żaden sposób być dyskryminujące. Nie jest 
dozwolona żadna wizualna dyskryminacja 
poprzez na przykład inny wygląd karty, 
inny rachunek czy numer karty. 

Or. en

Poprawka 139
Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 skreślony
Prawo dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego
1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby co najmniej jeden dostawca usług 
płatniczych na ich terytorium oferował 
konsumentom podstawowy rachunek 
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płatniczy. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podstawowe rachunki 
płatnicze nie były oferowane jedynie przez 
dostawców usług płatniczych 
prowadzących rachunek wyłącznie z 
zastosowaniem narzędzi bankowości 
internetowej.
2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii prawo do otworzenia 
podstawowego rachunku płatniczego u 
dostawcy lub dostawców usług płatniczych 
określonych zgodnie z ust. 1 oraz do 
korzystania z takiego rachunku. Prawo to 
przysługuje niezależnie od miejsca pobytu 
konsumenta. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby korzystanie z tego prawa 
przez konsumenta nie wiązało się z 
nadmiernymi trudnościami lub 
obciążeniami. Przed otwarciem 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawcy usług płatniczych sprawdzają, 
czy dany konsument posiada rachunek 
płatniczy na terytorium danego państwa.
3. Dostawcy usług płatniczych nie mogą 
odrzucić wniosku o uzyskanie dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego, z 
wyjątkiem następujących przypadków:
(a) jeżeli konsument posiada już rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego na terytorium danego 
państwa, który umożliwia mu korzystanie 
z usług płatniczych wymienionych w art. 
17 ust. 1;
(b) jeżeli nie są spełnione warunki 
określone w rozdziale II dyrektywy 
2005/60/WE.
4. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby w przypadkach wymienionych w ust. 3 
dostawca usług płatniczych niezwłocznie i 
nieodpłatnie informował konsumenta na 
piśmie o odrzuceniu wniosku, chyba że 
przekazanie takiej informacji byłoby 
sprzeczne z celami związanymi z 
bezpieczeństwem narodowym lub 
porządkiem publicznym.
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5. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby w przypadkach wymienionych w ust. 3 
lit. b) dostawca usług płatniczych podjął 
odpowiednie środki zgodnie z rozdziałem 
III dyrektywy 2005/60/WE.
6. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dostęp do podstawowego rachunku 
płatniczego nie był uzależniony od 
wykupienia dodatkowych usług.

Or. cs

Poprawka 140
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 141
Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
co najmniej jeden dostawca usług 
płatniczych na ich terytorium oferował 

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

konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy.

Or. cs

Poprawka 142
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 143
Olle Schmidt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by w przypadku gdy konsumentowi 
odmawia się rachunku płatniczego na 
wolnym rynku, otrzymał on pismo 
odmowne od dostawcy usług płatniczych 
zawierające obowiązkową informację o 
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prawie do podstawowego rachunku 
płatniczego oraz o organie alternatywnego 
rozwiązywania sporów wraz z jego 
adresem.

Or. en

Poprawka 144
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 145
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 

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

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

Or. en

Poprawka 146
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii prawo do otworzenia 
podstawowego rachunku płatniczego u 
dostawcy lub dostawców usług płatniczych 
określonych zgodnie z ust. 1 oraz do 
korzystania z takiego rachunku. Prawo to 
przysługuje niezależnie od miejsca pobytu 
konsumenta. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby korzystanie z tego prawa 
przez konsumenta nie wiązało się z 
nadmiernymi trudnościami lub 
obciążeniami. Przed otwarciem 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawcy usług płatniczych sprawdzają, 
czy dany konsument nie posiada już 
rachunku płatniczego na terytorium 
danego państwa. W tym celu konsument 
może złożyć dostawcy usług płatniczych 
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oświadczenie lub zaświadczenie z 
instytucji finansowej, że konsumentowi 
odmówiono otwarcia zwykłego rachunku 
płatniczego. 

Or. en

Uzasadnienie

Można zakwestionować, czy dostawca usług płatniczych może albo powinien mieć prawo – ze 
względu na ochronę danych – do sprawdzania, czy konsument ma rachunek płatniczy na jego 
terytorium. Dlatego powinien on przyjąć oświadczenie konsumenta, że nie posiada on 
rachunku płatniczego, lub zaświadczenie co najmniej jednej instytucji finansowej, że 
konsumentowi odmówiono rachunku płatniczego.

Poprawka 147
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
najsłabsze grupy społeczne, do których 
zalicza się bezdomnych, a także 
analfabeci, osoby o niskiej sprawności w 
zakresie czytania i pisania oraz osoby 
starsze otrzymywały aktywną pomoc przy 
otwieraniu zwykłych rachunków 
płatniczych poprzez, między innymi, 
promowanie protokołów ustaleń pomiędzy 
sektorem bankowym i organizacjami 
pozarządowymi wspierającymi te 
najsłabsze grupy społeczne.

Or. en

Poprawka 148
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) jeżeli stwierdzono popełnienie 
przestępstwa, np. oszustwa.

Or. en

Poprawka 149
Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) jeżeli konsument posiada już 
podstawowy rachunek płatniczy w innym 
państwie członkowskim.

Or. de

Poprawka 150
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli konsument przedstawił 
nieprawdziwe informacje w celu 
uzyskania podstawowego rachunku 
płatniczego, a w przeciwnym razie, tzn. w 
przypadku podania prawdziwych 
informacji, nie otrzymałby prawa do 
otwarcia rachunku;

Or. en

Poprawka 151
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 152
Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16 skreślony
Charakterystyka podstawowego rachunku 
płatniczego
1. Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie w ramach podstawowego 
rachunku płatniczego następujących 
usług płatniczych:
(a) usług umożliwiających wszelkie 
działania niezbędne do otwarcia, 
prowadzenia i zamknięcia rachunku 
płatniczego;
(b) usług umożliwiających wpłatę środków 
pieniężnych na rachunek płatniczy;
(c) usług umożliwiających wypłatę 
gotówki z rachunku płatniczego w obrębie 
Unii;
(d) dokonywania następujących transakcji 
płatniczych w obrębie Unii:
(1) poleceń zapłaty;
(2) transakcji płatniczych przy użyciu 
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karty płatniczej, w tym płatności online;
(3) poleceń przelewu.
2. Państwa członkowskie określają w 
odniesieniu do wszystkich usług, o 
których mowa w ust. 1, minimalną liczbę 
operacji oferowanych konsumentowi za 
ewentualną opłatą, o której mowa w art. 
17. Minimalna liczba operacji powinna 
być adekwatna i zgodna z powszechnymi 
praktykami handlowymi w danym 
państwie członkowskim.
3. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentowi możliwość zarządzania 
transakcjami płatniczymi i ich 
inicjowania w ramach podstawowego 
rachunku płatniczego za pośrednictwem 
narzędzi bankowości internetowej 
zapewnianych przez dostawcę usług 
płatniczych, jeżeli są one dostępne.
4. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby konsument nie otrzymywał oferty 
kredytu w rachunku bieżącym w 
połączeniu z posiadanym podstawowym 
rachunkiem płatniczym.

Or. cs

Poprawka 153
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsument nie otrzymywał oferty kredytu 
w rachunku bieżącym w ramach 
podstawowych usług związanych z
rachunkiem płatniczym.

Or. fr
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Poprawka 154
Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 skreślony
Opłaty
1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dostawcy usług płatniczych oferowali 
usługi wymienione w art. 16 nieodpłatnie 
lub za adekwatną opłatą.
2. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby opłaty pobierane od konsumenta w 
wyniku niewypełnienia przez konsumenta 
zobowiązań określonych w umowie 
ramowej były adekwatne.
3. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby właściwe organy określiły, jakie 
opłaty są adekwatne, na podstawie 
jednego lub kilku z poniższych kryteriów:
(a) krajowych poziomów dochodów;
(b) średnich opłat związanych z 
rachunkami płatniczymi w danym 
państwie członkowskim;
(c) całkowitych kosztów związanych z 
prowadzeniem podstawowego rachunku 
płatniczego;
(d) krajowych cen konsumpcyjnych.
4. Aby wesprzeć właściwe organy, EUNB 
opracowuje wytyczne zgodnie z art. 16 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.

Or. cs

Poprawka 155
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 156
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 157
Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. cs

Poprawka 158
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

(a) krajowych poziomów dochodów;
(b) średnich opłat związanych z 
rachunkami płatniczymi w danym 
państwie członkowskim;
(c) całkowitych kosztów związanych z 
prowadzeniem podstawowego rachunku 
płatniczego;
(d) krajowych cen konsumpcyjnych.

Or. fr

Poprawka 159
Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 skreślony
Umowy ramowe i ich rozwiązanie
1. Umowy ramowe zapewniające dostęp 
do podstawowego rachunku płatniczego 
podlegają przepisom dyrektywy 
2007/64/WE, o ile nie określono inaczej w 
ust. 2 i 3.
2. Dostawca usług płatniczych może 
jednostronnie rozwiązać umowę ramową, 
w przypadku gdy jest spełniony co 
najmniej jeden z następujących 
warunków:
(a) konsument umyślnie wykorzystał 
rachunek do działalności przestępczej;
(b) przez ponad 12 kolejnych miesięcy na 
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rachunku nie dokonywano żadnych 
transakcji;
(c) konsument celowo podał 
nieprawidłowe informacje w celu 
uzyskania dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego, mając świadomość, 
że podanie prawidłowych informacji 
pozbawiłoby go prawa otwarcia takiego 
rachunku;
(d) konsument nie przebywa legalnie na 
terytorium Unii lub otworzył drugi 
rachunek płatniczy w państwie 
członkowskim, w którym posiada już 
podstawowy rachunek płatniczy.
3. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby w przypadku rozwiązania umowy 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawca usług płatniczych nieodpłatnie 
poinformował na piśmie konsumenta o 
przyczynach i uzasadnieniu rozwiązania 
takiej umowy co najmniej 2 miesiące 
przed datą, w której rozwiązanie umowy 
staje się skuteczne.

Or. cs

Poprawka 160
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) konsument umyślnie wykorzystał 
rachunek do działalności przestępczej;

(a) konsument umyślnie wykorzystał 
rachunek do działalności przestępczej, 
prania brudnych pieniędzy lub 
finansowania działalności terrorystycznej;

Or. fr

Poprawka 161
Preslav Borissov
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 162
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) przez ponad 12 kolejnych miesięcy na 
rachunku nie dokonywano żadnych 
transakcji pomimo dwóch uprzednich 
powiadomień po upływie 10 i 11 miesiąca 
bez dokonywania transakcji;

Or. fr

Poprawka 163
Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreślony
Ogólne informacje na temat 
podstawowych rachunków płatniczych
1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie środków mających na celu 
zwiększanie świadomości opinii publicznej 
w zakresie dostępności podstawowych 
rachunków płatniczych, ich warunków 
cenowych, procedur, które należy 
przeprowadzić w celu skorzystania z 
prawa dostępu do podstawowych 
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rachunków płatniczych oraz metod 
uzyskania dostępu do alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów.
2. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dostawcy usług płatniczych 
udostępniali konsumentom informacje na 
temat szczególnych cech oferowanych 
podstawowych rachunków płatniczych, 
wiążących się z nimi opłat oraz warunków 
korzystania z takich rachunków. Ponadto 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsument był informowany o tym, że 
uzyskanie dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego nie wymaga 
wykupienia dodatkowych usług.

Or. cs

Poprawka 164
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych udostępniali 
konsumentom informacje na temat 
szczególnych cech oferowanych 
podstawowych rachunków płatniczych, 
wiążących się z nimi opłat oraz warunków 
korzystania z takich rachunków. Ponadto 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsument był informowany o tym, że 
uzyskanie dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego nie wymaga 
wykupienia dodatkowych usług.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych udostępniali 
konsumentom przystępne informacje na 
temat szczególnych cech oferowanych 
podstawowych rachunków płatniczych, 
wiążących się z nimi opłat oraz warunków 
korzystania z takich rachunków, a także 
odpowiednią pomoc. Ponadto państwa 
członkowskie dopilnowują, aby konsument 
był informowany o tym, że uzyskanie 
dostępu do podstawowego rachunku 
płatniczego nie wymaga wykupienia 
dodatkowych usług.

Or. en

Poprawka 165
Preslav Borissov
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie wspierają 
inicjatywy instytucji edukacyjnych i usług 
konsultacyjnych w celu poprawy edukacji 
finansowej, tak by zwalczać nadmierne 
zadłużenie i minimalizować ryzyko 
wykluczenia finansowego dla wszystkich 
konsumentów.  Dostawców usług 
płatniczych zachęca się do oferowania 
konsumentom wskazówek i pomocy w 
odpowiedzialnym zarządzaniu finansami.

Or. en

Poprawka 166
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Organy, o których mowa w ust. 1, 
posiadają wszystkie uprawnienia niezbędne 
do wykonywania ich obowiązków. Organy 
te regularnie konsultują się z 
odpowiednimi podmiotami, w tym także 
przedstawicielami konsumentów, by 
zapewnić i monitorować skuteczne 
przestrzeganie niniejszej dyrektywy.  W 
przypadku gdy do zapewnienia i 
monitorowania skutecznego przestrzegania 
niniejszej dyrektywy uprawniony jest 
więcej niż jeden właściwy organ, państwa 
członkowskie zapewniają ścisłą 
współpracę pomiędzy tymi organami, tak 
aby mogły one skutecznie wykonywać 
swoje obowiązki.

Or. en


