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Pozmeňujúci návrh 68
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom získať nestranné informácie 
o bankových poplatkoch by spotrebitelia 
mali mať možnosť prístupu na webové 
lokality na porovnávanie poplatkov, ktoré 
sú prevádzkovo nezávislé od 
poskytovateľov platobných služieb. 
Členské štáty by preto mali zabezpečiť, 
aby bola spotrebiteľom na ich príslušných 
územiach k dispozícii aspoň jedna taká 

(19) S cieľom získať nestranné informácie 
o bankových poplatkoch, ako aj o 
všeobecných politikách v oblasti 
bankovníctva, pokiaľ ide o sociálnu
zodpovednosť, by spotrebitelia mali mať 
možnosť prístupu na webové lokality na 
porovnávanie poplatkov, ktoré sú 
prevádzkovo nezávislé od poskytovateľov 
platobných služieb. Členské štáty by preto 



PE521.598v01-00 4/55 AM\1006208SK.doc

SK

webová lokalita. Tieto webové lokality na 
porovnávanie poplatkov môžu 
prevádzkovať príslušné orgány, iné verejné 
orgány a/alebo akreditovaní súkromní 
prevádzkovatelia. Členské štáty by mali 
vytvoriť dobrovoľný systém akreditácie, 
ktorý by súkromným prevádzkovateľom 
webových lokalít na porovnávanie 
poplatkov umožňoval požiadať 
o akreditáciu v súlade so stanovenými 
kvalitatívnymi kritériami. V prípade, že 
žiadna súkromná webová lokalita na 
porovnávanie nezíska akreditáciu, mala by 
sa zriadiť verejná lokalita, ktorú bude 
prevádzkovať príslušný orgán alebo iný 
verejný orgán. Tieto lokality by takisto 
mali spĺňať kvalitatívne kritériá.

mali zabezpečiť, aby bola spotrebiteľom na 
ich príslušných územiach k dispozícii 
aspoň jedna taká webová lokalita. Tieto 
webové lokality na porovnávanie 
poplatkov môžu prevádzkovať príslušné 
orgány, iné verejné orgány a/alebo 
akreditovaní súkromní prevádzkovatelia. 
Členské štáty by mali vytvoriť dobrovoľný 
systém akreditácie, ktorý by súkromným 
prevádzkovateľom webových lokalít na 
porovnávanie poplatkov umožňoval 
požiadať o akreditáciu v súlade so 
stanovenými kvalitatívnymi kritériami. V 
prípade, že žiadna súkromná webová 
lokalita na porovnávanie nezíska 
akreditáciu, mala by sa zriadiť verejná 
lokalita, ktorú bude prevádzkovať 
príslušný orgán alebo iný verejný orgán. 
Tieto lokality by takisto mali spĺňať 
kvalitatívne kritériá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Olle Schmidt

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Súčasnou praxou poskytovateľov 
platobných služieb je ponúkať platobný 
účet ako súčasť balíka spolu s inými 
finančnými produktmi alebo službami. 
Táto prax môže byť pre poskytovateľov 
platobných služieb spôsobom, ako 
diverzifikovať svoju ponuku a navzájom 
súťažiť, a v konečnom dôsledku môže byť 
pre spotrebiteľov výhodná. Zo štúdie 
Komisie o viazaní produktov vo finančnom 
sektore z roku 2009, ako aj z relevantných 
konzultácií a sťažností spotrebiteľov však 
vyplýva, že poskytovatelia platobných 
služieb môžu ponúkať bankové účty ako 
súčasť balíka spolu s produktmi, ktoré 

(20) Súčasnou praxou poskytovateľov 
platobných služieb je ponúkať platobný 
účet ako súčasť balíka spolu s inými 
finančnými produktmi alebo službami. 
Táto prax môže byť pre poskytovateľov 
platobných služieb spôsobom, ako 
diverzifikovať svoju ponuku a navzájom 
súťažiť, a v konečnom dôsledku môže byť 
pre spotrebiteľov výhodná. Zo štúdie 
Komisie o viazaní produktov vo finančnom 
sektore z roku 2009, ako aj z relevantných 
konzultácií a sťažností spotrebiteľov však 
vyplýva, že poskytovatelia platobných 
služieb môžu ponúkať bankové účty ako 
súčasť balíka spolu s produktmi, ktoré 
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spotrebitelia nepožadovali a ktoré nie sú 
nevyhnutné pre platobné účty – ako 
napríklad poistenie domácnosti. Okrem 
toho sa zistilo, že sa týmito postupmi môže 
znížiť transparentnosť a porovnateľnosť 
cien, môžu sa obmedziť nákupné možnosti 
spotrebiteľov, ako aj ich mobilita. Členské 
štáty by preto mali zabezpečiť, aby 
v prípade, že poskytovatelia platobných 
služieb poskytujú platobné účty v balíku, 
boli spotrebiteľom poskytnuté informácie 
o príslušných poplatkoch samostatne pre 
platobný účet a pre každú inú finančnú 
službu zahrnutú v balíku. Tieto povinnosti 
by sa nemali vzťahovať na služby, ktoré sú 
prirodzene spojené s používaním 
platobného účtu, ako napríklad s výbermi 
hotovosti, elektronickými prevodmi alebo 
platobnými kartami. Tieto služby by preto 
mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti 
tohto ustanovenia.

spotrebitelia nepožadovali a ktoré nie sú 
nevyhnutné pre platobné účty – ako 
napríklad poistenie domácnosti. Okrem 
toho sa zistilo, že sa týmito postupmi môže 
znížiť transparentnosť a porovnateľnosť 
cien, môžu sa obmedziť nákupné možnosti 
spotrebiteľov, ako aj ich mobilita. Členské 
štáty by preto mali zabezpečiť, aby 
v prípade, že poskytovatelia platobných 
služieb poskytujú platobné účty v balíku, 
boli spotrebiteľom poskytnuté informácie o 
tom, či je možné kúpiť si položky balíka
samostatne, a ak áno, poskytnú 
informácie o nákladoch a poplatkoch za
každú finančnú službu zahrnutú v balíku. 
Tieto povinnosti by sa nemali vzťahovať 
na služby, ktoré sú prirodzene spojené 
s používaním platobného účtu, ako 
napríklad s výbermi hotovosti, 
elektronickými prevodmi alebo platobnými 
kartami. Tieto služby by preto mali byť 
vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto 
ustanovenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Othmar Karas

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Súčasnou praxou poskytovateľov 
platobných služieb je ponúkať platobný 
účet ako súčasť balíka spolu s inými 
finančnými produktmi alebo službami. 
Táto prax môže byť pre poskytovateľov 
platobných služieb spôsobom, ako 
diverzifikovať svoju ponuku a navzájom 
súťažiť, a v konečnom dôsledku môže byť 
pre spotrebiteľov výhodná. Zo štúdie 
Komisie o viazaní produktov vo finančnom 
sektore z roku 2009, ako aj z relevantných 
konzultácií a sťažností spotrebiteľov však 

(20) Súčasnou praxou poskytovateľov 
platobných služieb je ponúkať platobný 
účet ako súčasť balíka spolu s inými 
finančnými produktmi alebo službami. 
Táto prax môže byť pre poskytovateľov 
platobných služieb spôsobom, ako 
diverzifikovať svoju ponuku a navzájom 
súťažiť, a v konečnom dôsledku môže byť 
pre spotrebiteľov výhodná. Zo štúdie 
Komisie o viazaní produktov vo finančnom 
sektore z roku 2009, ako aj z relevantných 
konzultácií a sťažností spotrebiteľov však 
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vyplýva, že poskytovatelia platobných 
služieb môžu ponúkať bankové účty ako 
súčasť balíka spolu s produktmi, ktoré 
spotrebitelia nepožadovali a ktoré nie sú 
nevyhnutné pre platobné účty – ako 
napríklad poistenie domácnosti. Okrem 
toho sa zistilo, že sa týmito postupmi môže 
znížiť transparentnosť a porovnateľnosť 
cien, môžu sa obmedziť nákupné možnosti 
spotrebiteľov, ako aj ich mobilita. Členské 
štáty by preto mali zabezpečiť, aby 
v prípade, že poskytovatelia platobných 
služieb poskytujú platobné účty v balíku, 
boli spotrebiteľom poskytnuté informácie 
o príslušných poplatkoch samostatne pre 
platobný účet a pre každú inú finančnú 
službu zahrnutú v balíku. Tieto povinnosti 
by sa nemali vzťahovať na služby, ktoré sú 
prirodzene spojené s používaním 
platobného účtu, ako napríklad s výbermi 
hotovosti, elektronickými prevodmi alebo 
platobnými kartami. Tieto služby by preto 
mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti 
tohto ustanovenia.

vyplýva, že poskytovatelia platobných 
služieb môžu ponúkať bankové účty ako 
súčasť balíka spolu s produktmi, ktoré 
spotrebitelia nepožadovali a ktoré nie sú 
nevyhnutné pre platobné účty – ako 
napríklad poistenie domácnosti. Okrem 
toho sa zistilo, že sa týmito postupmi môže 
znížiť transparentnosť a porovnateľnosť 
cien, môžu sa obmedziť nákupné možnosti 
spotrebiteľov, ako aj ich mobilita. Členské 
štáty by preto mali zabezpečiť, aby 
v prípade, že poskytovatelia platobných 
služieb poskytujú platobné účty spojené s
inými finančnými službami, boli 
spotrebiteľom poskytnuté informácie 
o príslušných poplatkoch samostatne pre 
platobný účet a pre každú inú finančnú 
službu zahrnutú v balíku, ak platobný účet
a iné finančné služby možno kúpiť
samostatne. Tieto povinnosti by sa nemali 
vzťahovať na služby, ktoré sú prirodzene 
spojené s používaním platobného účtu, ako 
napríklad s výbermi hotovosti, 
elektronickými prevodmi alebo platobnými 
kartami. Tieto služby by preto mali byť 
vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto 
ustanovenia.

Or. en

Odôvodnenie

Je nutné rozlišovať medzi platobným účtom v balíku, ktorý je spojením platobných služieb, a
platobným účtom, ktorý je ponúkaný spolu s inými finančnými službami, napr. s poistením. 
Spotrebitelia musia byť informovaní o položkách balíka, ktorý kupujú, a o nákladoch na tento
balík spolu s ďalšími nákladmi na finančné služby, ktoré je možné si kúpiť aj samostatne.

Pozmeňujúci návrh 72
Preslav Borissov

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

účtov len v prípade, že proces 
nepredstavuje nadmernú administratívnu 
a finančnú záťaž. Postup presunu 
platobných účtov k inému poskytovateľovi 
platobných služieb by mal byť jasný a 
rýchly. Prípadné poplatky účtované 
poskytovateľmi platobných služieb by 
v súvislosti so službou presunu účtu mali 
byť v súlade so skutočnými nákladmi, 
ktoré vznikli poskytovateľom platobných 
služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Odôvodnenie 24a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24a) Vo všetkých členských štátoch by sa 
mali zaviesť služby automatického
presmerovania v prípade presunu. 
Európska komisia by mala vykonať
predbežnú analýzu vytvorenia systému na 
zabezpečenie prenositeľnosti čísla
bankového účtu v rámci celej EÚ.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 74
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25a) Systém prenositeľnosti čísla
bankového účtu v rámci celej EÚ je
nevyhnutný na uľahčenie presunu
platobného účtu v dlhodobom horizonte. 
Európska komisia by sa mala
splnomocniť na vykonanie dôkladnej
analýzy nákladov a prínosov a štúdie
uskutočniteľnosti týkajúcich sa systému 
prenositeľnosti čísla bankového účtu 
v rámci celej EÚ s cieľom vypracovať
technicky uskutočniteľný a efektívny 
spôsob zavedenia tejto politiky v
nasledujúcich rokoch. Dovtedy by mali
byť služby automatického presmerovania
zavedené vo všetkých členských štátoch
ako prechodné riešenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt
v Únii a ktorí nevlastnia platobný účet 
v určitom členskom štáte, by mali mať v 
tomto členskom štáte možnosť otvoriť si a 
používať platobný účet so základnými 
funkciami. S cieľom zabezpečiť čo najširší 
prístup k týmto účtom by spotrebitelia mali 
k nim mať prístup bez ohľadu na ich 
finančné okolnosti, ako je nezamestnanosť 
alebo osobný bankrot, a na miesto ich 
pobytu. Okrem toho by sa malo udeliť 

(27) Spotrebitelia, ktorí sa oprávnene 
zdržujú v Únii a ktorí nevlastnia platobný 
účet v určitom členskom štáte, by mali mať 
v tomto členskom štáte možnosť otvoriť si 
a používať platobný účet so základnými 
funkciami. S cieľom zabezpečiť čo najširší 
prístup k týmto účtom by spotrebitelia mali 
k nim mať prístup bez ohľadu na ich 
finančné okolnosti, ako je nezamestnanosť 
alebo osobný bankrot, a na miesto ich 
pobytu. Okrem toho by sa malo udeliť 
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právo na prístup k platobnému účtu so 
základnými funkciami v akomkoľvek 
členskom štáte, a to v súlade s 
požiadavkami smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. 
októbra 2005 o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí a financovania 
terorizmu16, najmä vzhľadom na postupy 
povinnej starostlivosti vo vzťahu ku 
klientovi.

právo na prístup k platobnému účtu so 
základnými funkciami v akomkoľvek 
členskom štáte, a to v súlade s 
požiadavkami smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. 
októbra 2005 o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí a financovania 
terorizmu16, najmä vzhľadom na postupy 
povinnej starostlivosti vo vzťahu ku 
klientovi.

__________________ __________________
16 Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15. 16 Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Olle Schmidt

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii a ktorí nevlastnia platobný účet 
v určitom členskom štáte, by mali mať v 
tomto členskom štáte možnosť otvoriť si a 
používať platobný účet so základnými 
funkciami. S cieľom zabezpečiť čo najširší 
prístup k týmto účtom by spotrebitelia mali 
k nim mať prístup bez ohľadu na ich 
finančné okolnosti, ako je nezamestnanosť 
alebo osobný bankrot, a na miesto ich 
pobytu. Okrem toho by sa malo udeliť 
právo na prístup k platobnému účtu so 
základnými funkciami v akomkoľvek 
členskom štáte, a to v súlade s 
požiadavkami smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. 
októbra 2005 o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí a financovania 
terorizmu16, najmä vzhľadom na postupy 
povinnej starostlivosti vo vzťahu ku 
klientovi.

(27) Spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii a ktorí nevlastnia platobný účet 
v určitom členskom štáte, by mali mať v 
tomto členskom štáte možnosť otvoriť si a 
používať platobný účet so základnými 
funkciami. S cieľom zabezpečiť čo najširší 
prístup k týmto účtom by spotrebitelia mali 
k nim mať prístup bez ohľadu na ich 
finančné okolnosti a na miesto ich pobytu. 
Dnes je nevyhnutné mať prístup k 
bankovému účtu, aby bola umožnená 
účinná a úplná účasť na finančnom 
spoločenstve a spoločnosti ako takej. 
Spotrebitelia bez bankového účtu sú
nútení používať hotovosť, ktorá nielen
obmedzuje ich výber platobnej metódy a
vedie k ich vylúčeniu z elektronických 
transakcií, ale jej používanie je tiež
drahšie. Okrem toho by sa malo udeliť 
právo na prístup k platobnému účtu so 
základnými funkciami v akomkoľvek 
členskom štáte, a to v súlade s 
požiadavkami smernice Európskeho 
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parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. 
októbra 2005 o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí a financovania 
terorizmu16, najmä vzhľadom na postupy 
povinnej starostlivosti vo vzťahu ku 
klientovi.

__________________ __________________
16 Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15. 16 Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii a ktorí nevlastnia platobný účet 
v určitom členskom štáte, by mali mať v 
tomto členskom štáte možnosť otvoriť si a 
používať platobný účet so základnými 
funkciami. S cieľom zabezpečiť čo najširší 
prístup k týmto účtom by spotrebitelia mali 
k nim mať prístup bez ohľadu na ich 
finančné okolnosti, ako je nezamestnanosť 
alebo osobný bankrot, a na miesto ich 
pobytu. Okrem toho by sa malo udeliť 
právo na prístup k platobnému účtu so 
základnými funkciami v akomkoľvek 
členskom štáte, a to v súlade s 
požiadavkami smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. 
októbra 2005 o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí a financovania 
terorizmu16, najmä vzhľadom na postupy 
povinnej starostlivosti vo vzťahu ku 
klientovi.

(27) Spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii a ktorí nevlastnia platobný účet 
v určitom členskom štáte, by mali mať v 
tomto členskom štáte možnosť otvoriť si a 
používať platobný účet so základnými 
funkciami. S cieľom zabezpečiť čo najširší 
prístup k týmto účtom by spotrebitelia mali 
k nim mať prístup bez ohľadu na ich 
finančné okolnosti, ako je napríklad
úroveň a pravidelnosť príjmu, 
zamestnanie, úverová história alebo
osobná situácia atď. Okrem toho by sa 
malo udeliť právo na prístup k platobnému 
účtu so základnými funkciami 
v akomkoľvek členskom štáte, a to 
v súlade s požiadavkami smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/60/ES z 26. októbra 2005 o 
predchádzaní využívania finančného 
systému na účely prania špinavých peňazí 
a financovania terorizmu16, najmä 
vzhľadom na postupy povinnej 
starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

__________________ __________________
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16 Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15. 16 Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii a ktorí nevlastnia platobný účet 
v určitom členskom štáte, by mali mať v 
tomto členskom štáte možnosť otvoriť si a 
používať platobný účet so základnými 
funkciami. S cieľom zabezpečiť čo najširší 
prístup k týmto účtom by spotrebitelia mali 
k nim mať prístup bez ohľadu na ich 
finančné okolnosti, ako je nezamestnanosť 
alebo osobný bankrot, a na miesto ich 
pobytu. Okrem toho by sa malo udeliť 
právo na prístup k platobnému účtu so 
základnými funkciami v akomkoľvek 
členskom štáte, a to v súlade s 
požiadavkami smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. 
októbra 2005 o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí a financovania 
terorizmu16, najmä vzhľadom na postupy 
povinnej starostlivosti vo vzťahu ku 
klientovi.

(27) Spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii a ktorí nevlastnia platobný účet 
v určitom členskom štáte, by mali mať v 
tomto členskom štáte možnosť otvoriť si a 
používať platobný účet so základnými 
funkciami, pokiaľ už nemajú zriadený 
platobný účet v inom členskom štáte. 
S cieľom zabezpečiť čo najširší prístup 
k týmto účtom by spotrebitelia mali k nim 
mať prístup bez ohľadu na ich finančné 
okolnosti, ako je nezamestnanosť alebo 
osobný bankrot, a na miesto ich pobytu. 
Okrem toho by sa malo udeliť právo na 
prístup k platobnému účtu so základnými 
funkciami v akomkoľvek členskom štáte, a 
to v súlade s požiadavkami smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/60/ES z 26. októbra 2005 o 
predchádzaní využívania finančného 
systému na účely prania špinavých peňazí 
a financovania terorizmu16, najmä 
vzhľadom na postupy povinnej 
starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

__________________ __________________
16 Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15. 16 Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 79
Preslav Borissov
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Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(28) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
spotrebiteľom ponúkali platobný účet so 
základnými funkciami všetci 
poskytovatelia platobných služieb. Prístup 
by nemal byť nadmerne zložitý a nemal by 
pre spotrebiteľov predstavovať vysoké 
náklady. Aby sa riziko finančného 
vylúčenia spotrebiteľov znížilo na 
minimum, členské štáty by mali zlepšiť 
finančné vzdelávanie, a to aj v školách, a 
bojovať proti nadmernému zadlženiu. 
Okrem toho by členské štáty mali 
podporovať iniciatívu poskytovateľov 
platobných služieb s cieľom napomôcť 
poskytovanie platobných účtov so 
základnými funkciami v kombinácii s 
finančným vzdelávaním.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Olle Schmidt

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
spotrebiteľom ponúkal platobný účet so 
základnými funkciami aspoň jeden 
poskytovateľ platobných služieb. Prístup 
by nemal byť nadmerne zložitý a nemal by 
pre spotrebiteľov predstavovať vysoké 
náklady. V tejto súvislosti by členské štáty 
mali zvážiť faktory, ako je umiestnenie 
určených poskytovateľov platobných 
služieb na ich území. Aby sa riziko 
finančného vylúčenia spotrebiteľov znížilo 
na minimum, členské štáty by mali zlepšiť 

(28) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby
spotrebiteľom ponúkali platobný účet so 
základnými funkciami banky pôsobiace v
oblasti retailového bankovníctva. Prístup 
by nemal byť nadmerne zložitý a nemal by 
pre spotrebiteľov predstavovať vysoké 
náklady. V tejto súvislosti by členské štáty
mali zabezpečiť, aby sa výnimky zakladali 
iba na požiadavkách stanovených v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady
2005/60/ES z 26. októbra 2005 o
predchádzaní využívania finančného



AM\1006208SK.doc 13/55 PE521.598v01-00

SK

finančné vzdelávanie, a to aj v školách, a 
bojovať proti nadmernému zadlženiu. 
Okrem toho by členské štáty mali 
podporovať iniciatívu poskytovateľov 
platobných služieb s cieľom napomôcť 
poskytovanie platobných účtov so 
základnými funkciami v kombinácii s 
finančným vzdelávaním.

systému na účely prania špinavých peňazí
a financovania terorizmu, a to najmä
pokiaľ ide o povinnú starostlivosť vo 
vzťahu ku klientovi. Aby sa riziko 
finančného vylúčenia spotrebiteľov znížilo 
na minimum, členské štáty by mali zlepšiť 
finančné vzdelávanie, a to aj v školách, a 
bojovať proti nadmernému zadlženiu. 
Okrem toho by členské štáty mali 
podporovať iniciatívu poskytovateľov 
platobných služieb s cieľom napomôcť 
poskytovanie platobných účtov so 
základnými funkciami v kombinácii s 
finančným vzdelávaním.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(28) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby
všetci poskytovatelia platobných služieb, 
ktorí ponúkajú platobné účty 
spotrebiteľom a poskytujú aspoň služby 
uvedené v článku 16 ods. 1, ponúkali ako 
neoddeliteľnú súčasť svojej obvyklej 
činnosti platobný účet so základnými 
funkciami. Prístup k platobným službám 
by sa mal poskytovať v celej Únii pre
všetkých spotrebiteľov, ktorí sa oprávnene 
zdržujú na území Únie, vrátane študentov, 
pracovníkov a ľudí bez domova, ktorí 
nemajú trvalú adresu. Prístup by nemal 
byť pre spotrebiteľov nadmerne zložitý 
a mal by byť spojený len s nominálnym 
poplatkom. V tejto súvislosti by členské 
štáty mali zvážiť faktory, ako je 
umiestnenie určených poskytovateľov 
platobných služieb na ich území. Aby sa 
riziko finančného vylúčenia spotrebiteľov 
znížilo na minimum, členské štáty by mali 
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zlepšiť finančné vzdelávanie, a to aj v 
školách, a bojovať proti nadmernému 
zadlženiu. Okrem toho by členské štáty 
mali podporovať iniciatívu poskytovateľov 
platobných služieb s cieľom napomôcť 
poskytovanie platobných účtov so 
základnými funkciami v kombinácii s 
finančným vzdelávaním.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá 
týkajúce sa transparentnosti a 
porovnateľnosti poplatkov účtovaných 
spotrebiteľom za platobné účty, ktoré majú 
v rámci Európskej únie a ktoré poskytujú 
poskytovatelia platobných služieb so 
sídlom v Únii, a pravidlá týkajúce sa 
presunu platobných účtov v rámci Únie.

1. Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá 
týkajúce sa transparentnosti a 
porovnateľnosti poplatkov účtovaných 
spotrebiteľom za platobné účty, ktoré majú 
v rámci Európskej únie a ktoré poskytujú 
poskytovatelia platobných služieb so 
sídlom v Únii, a pravidlá týkajúce sa 
presunu platobných účtov v rámci 
členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) „osoba, ktorá sa oprávnene zdržuje na 
území EÚ“ je občan EÚ alebo osoba z 
tretej krajiny, ktorá sa oprávnene zdržuje 
na území EÚ, vrátane študentov, 
pracovníkov a ľudí bez domova, ktorí 
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nemajú trvalú adresu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) „služby spojené s platobným účtom“
sú všetky služby spojené s platobným
účtom vrátane platobných služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) „odovzdávajúci poskytovateľ 
platobných služieb“ je poskytovateľ 
platobných služieb, ktorý odovzdáva 
informácie o všetkých alebo niektorých 
pravidelných platbách;

g) „odovzdávajúci poskytovateľ 
platobných služieb“ je poskytovateľ 
platobných služieb, od ktorého spotrebiteľ
presúva svoj platobný účet;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno h
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) „prijímajúci poskytovateľ platobných 
služieb“ je poskytovateľ platobných 
služieb, ktorý prijíma informácie 
o všetkých alebo niektorých pravidelných 
platbách;

h) „prijímajúci poskytovateľ platobných 
služieb“ je poskytovateľ platobných 
služieb, ku ktorému spotrebiteľ presúva 
svoj platobný účet;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

k) „poplatky“ sú sadzby, ak existujú, ktoré 
platí spotrebiteľ poskytovateľovi 
platobných služieb za poskytovanie 
platobných služieb alebo za transakcie 
uskutočňované na platobnom účte; za 
poplatky sa nepovažujú sankcie a platby 
za porušenie zmluvných záväzkov;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 88
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

m) „presun účtu“ je prenesenie informácií 
týkajúcich sa všetkých alebo niektorých 
trvalých príkazov na úhradu, pravidelných 
inkás a pravidelne prichádzajúcich úhrad 
vykonávaných na platobnom účte na 
žiadosť spotrebiteľa od jedného 
poskytovateľa platobných služieb k 

m) „presun účtu“ je prenesenie informácií 
týkajúcich sa všetkých alebo niektorých 
trvalých príkazov na úhradu, pravidelných 
inkás a pravidelne prichádzajúcich úhrad 
vykonávaných na platobnom účte na 
žiadosť spotrebiteľa od jedného 
poskytovateľa platobných služieb k 
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druhému s prevodom kladného zostatku na 
účte z jedného platobného účtu na druhý 
alebo bez neho, alebo so zatvorením 
predošlého účtu;

druhému s prevodom kladného zostatku na 
účte z jedného platobného účtu na druhý 
alebo bez neho, alebo so zatvorením 
predošlého účtu; predmetom presunu 
môže byť len účet s kladným alebo
nulovým zostatkom;

Or. en

Odôvodnenie

Poskytovatelia platobných služieb by nemali platiť dlh za spotrebiteľa alebo prevziať jeho 
úverové riziko.

Pozmeňujúci návrh 89
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ra (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ra) „pracovný deň“ je deň, v ktorom
dotknutí poskytovatelia platobných služieb
vykonávajú svoju činnosť potrebnú na
vykonanie príslušných úloh stanovených v
tejto smernici.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam služieb spojených s
platobným účtom predstavujúcich 80 % 
najtypickejších služieb spojených s
platobným účtom podliehajúcich poplatku 
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úrovni. Zoznam musí obsahovať 
vymedzenie pojmov pre každú z určených 
služieb.

na vnútroštátnej úrovni. Zoznam musí 
obsahovať vymedzenie pojmov pre každú 
z určených služieb. Na každú službu sa
vzťahuje osobitné označenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Olle Schmidt

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam aspoň 20 platobných 
služieb predstavujúcich aspoň 80 % 
najtypickejších platobných služieb 
podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej 
úrovni. Zoznam musí obsahovať 
vymedzenie pojmov pre každú z určených 
služieb.

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam najtypickejších
platobných služieb predstavujúcich aspoň 
80 % najtypickejších platobných služieb 
podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej 
úrovni. Zoznam musí obsahovať 
vymedzenie pojmov pre každú z určených 
služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam aspoň 20 platobných 
služieb predstavujúcich aspoň 80 % 
najtypickejších platobných služieb 
podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej 
úrovni. Zoznam musí obsahovať 
vymedzenie pojmov pre každú z určených 
služieb.

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam aspoň 10 platobných 
služieb predstavujúcich aspoň 60 % 
najtypickejších platobných služieb 
podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej 
úrovni. Zoznam musí obsahovať 
vymedzenie pojmov pre každú z určených 
služieb.
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Or. cs

Pozmeňujúci návrh 93
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb v
primeranom čase pred uzavretím zmluvy 
o platobnom účte so spotrebiteľom 
informovali spotrebiteľa a poskytli mu
dokument s informáciami o poplatkoch 
obsahujúci zoznam všetkých služieb 
spojených s platobným účtom a o 
príslušných poplatkoch za každú službu. V
prípade zmien musí byť spotrebiteľ
komplexne informovaný.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Olle Schmidt

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Othmar Karas
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Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. V prípade, že sa ako súčasť balíka 
platobných služieb ponúka jedna alebo 
viac platobných služieb uvedených 
v odseku 1 v dokumente s informáciami 
o poplatkoch sa uvedie poplatok za celý 
balík, služby, ktoré sú zahrnuté v balíku, a 
poplatok za ktorúkoľvek službu, na ktorú
sa nevzťahuje poplatok za balík.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je spresnenie toho, čo by malo byť zahrnuté v
dokumente s informáciami o poplatkoch.

Pozmeňujúci návrh 98
António Fernando Correia de Campos

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné
orgány uvedené v článku 20 vypracovali
všeobecný slovník pojmov aspoň k 
zoznamu platobných služieb uvedených 
v odseku 1 so súvisiacimi vymedzeniami 
pojmov, a aby ho poskytli poskytovateľom
platobných služieb, ktorí ho sprístupnia
spotrebiteľom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Olle Schmidt
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Návrh smernice
Článok 4 – odsek 7b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7b. Poskytovatelia platobných služieb
musia splniť vyššie uvedené povinnosti do
dvanástich mesiacov od zverejnenia
štandardizovaného zoznamu EÚ podľa 
článku 3 ods. 5 a prijatia vykonávacieho
aktu podľa odseku 7 tohto ustanovenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb poskytli 
spotrebiteľom aspoň raz ročne a vždy na
požiadanie výpis všetkých poplatkov, ktoré 
vznikli na ich platobnom účte. Tento výpis
možno zasielať spotrebiteľom
elektronicky alebo v papierovej forme 
podľa dohody zmluvných strán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
António Fernando Correia de Campos

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb poskytli 

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

bezplatne poskytli spotrebiteľom výpis 
všetkých poplatkov, ktoré vznikli na ich 
platobnom účte, a to pokiaľ možno
mesačne, ale najmenej raz za štvrťrok, 
poštou alebo e-mailom, ak držiteľ účtu 
má systém on-line bankovníctva spojený s
účtom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 103
Olle Schmidt

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia, aby 
spotrebitelia boli komplexne a v
dostatočnom predstihu písomne alebo
elektronicky informovaní o zámere 
poskytovateľa služieb zvýšiť akýkoľvek
poplatok pred zverejnením každoročného 
výpisu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 104
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) jednotková cena účtovaná za jednotlivé 
služby, koľkokrát bola služba využitá 
počas príslušného obdobia a dátum, kedy 
bola služba využitá;

a) jednotková cena účtovaná za jednotlivé 
služby alebo v prípade balíka poplatok za
celý balík, ktorý je považovaný za jedinú
službu, koľkokrát bola služba využitá 
počas príslušného obdobia a dátum, kedy 
bola služba využitá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) celková suma poplatkov za jednotlivé 
služby alebo balíky služieb poskytnuté 
počas príslušného obdobia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) celková suma poplatkov za všetky 
služby poskytnuté počas príslušného 
obdobia.

c) celková suma poplatkov za všetky 
služby alebo balíky služieb poskytnuté 
počas príslušného obdobia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 107
Preslav Borissov

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) počet dní prečerpania účtu, použité
úrokové sadzby a celková suma úrokov
zaplatených počas príslušného obdobia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty zabezpečia, aby 
spotrebitelia boli upozornení vopred, ak
poskytovateľ platobných služieb zamýšľa 
zvýšiť akékoľvek poplatky pred
zverejnením každoročného výpisu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb vo 
svojich zmluvných a obchodných 
informáciách používali v relevantných 

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

vymedzenia uvedené v zozname 
najtypickejších služieb spojených s 
platobným účtom uvedenom v článku 3 
odseku 5.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Poskytovatelia platobných služieb môžu 
na označenie služieb v zmluvných 
a obchodných informáciách používať 
ochranné známky pod podmienkou, že 
v relevantných prípadoch uvedú 
zodpovedajúci pojem v zozname všetkých
služieb spojených s platobným účtom
uvedenom v článku 3 odseku 1. 
Poskytovatelia platobných služieb nemôžu 
používať ochranné známky v dokumente 
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výpise poplatkov. s informáciami o poplatkoch alebo vo 
výpise poplatkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) musia byť prevádzkovo nezávislé od 
ktoréhokoľvek poskytovateľa platobných 
služieb;

a) musia byť prevádzkovo nezávislé od 
ktoréhokoľvek poskytovateľa platobných 
služieb; Údaje o majiteľovi a
prevádzkovateľovi webovej lokality by 
mali byť ľahko dostupné a viditeľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Sergio Gaetano Cofferati

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) musia byť nestranné a musia jasne
stanovovať kritériá používané na určenie
odporúčaného platobného účtu pre 
používateľa platobných služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno ab (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) nesmú zobrazovať reklamy od
poskytovateľov platobných služieb, ich
zástupcov, pobočiek alebo značiek na
domovskej stránke alebo na
porovnávacích stránkach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) musia poskytovať aktuálne informácie; c) musia poskytovať aktuálne, presné a pre 
používateľov vhodné informácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) musia poskytovať dostatočne široký 
prehľad o trhu s platobnými účtami a
poskytovať informácie o tom, aký podiel
na trhu pokrývajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) musia mať zavedené systémy na
zabránenie konfliktom záujmov s cieľom
zabezpečiť, aby žiadne priame alebo
nepriame vlastníctvo alebo obchodné
vzťahy nebránili splneniu podmienok 
uvedených v tomto odseku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 119
Wim van de Camp
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Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade, že sa účet ponúka spolu s 
inou službou alebo produktom ako súčasť 
balíka, členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovateľ platobných služieb 
informoval spotrebiteľa, či je možné kúpiť 
si platobný účet samostatne, a aby 
poskytoval samostatné informácie 
o nákladoch a poplatkoch za každý z 
produktov a služieb ponúkaných ako 
súčasť balíka.

1. V prípade, že sa účet ponúka spolu s 
inou službou alebo produktom ako súčasť 
balíka, členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovateľ platobných služieb 
informoval spotrebiteľa o všetkých
produktoch a službách, ktoré sú súčasťou
balíka.

Or. en

Odôvodnenie

V Holandsku a v niektorých ďalších krajinách, ako je Belgicko, je bežnou praxou, že
spotrebiteľ zaplatí paušálny poplatok za všetky služby v rámci štandardného platobného účtu. 
Rozdelenie nákladov na služby by bolo pre spotrebiteľov zložitejšie a pravdepodobne drahšie, 
keďže väčšina služieb sú transakčné služby, v dôsledku čoho by sa platili poplatky za každú 
transakciu. Poplatok za balík, ktorý zahŕňa všetky štandardné služby, je v Holandsku 
najlacnejší v porovnaní s ostatnými členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh 120
Othmar Karas

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade, že sa účet ponúka spolu s 
inou službou alebo produktom ako súčasť 
balíka, členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovateľ platobných služieb 
informoval spotrebiteľa, či je možné kúpiť 
si platobný účet samostatne, a aby 
poskytoval samostatné informácie 
o nákladoch a poplatkoch za každý z 
produktov a služieb ponúkaných ako 
súčasť balíka.

1. V prípade, že sa účet ponúka spolu s 
inou finančnou službou alebo produktom 
ako súčasť balíka, členské štáty 
zabezpečia, aby poskytovateľ platobných 
služieb informoval spotrebiteľa, či je 
možné kúpiť si platobný účet samostatne, a 
ak to je možné, aby poskytoval samostatné 
informácie o nákladoch a poplatkoch za 
každý z finančných produktov a služieb 
ponúkaných ako súčasť balíka, pokiaľ je 
možné kúpiť ich aj samostatne.
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Or. en

Odôvodnenie

Je nutné rozlišovať medzi platobným účtom v balíku, ktorý je spojením platobných služieb, a
platobným účtom, ktorý je ponúkaný spolu s inými finančnými službami, napr. s poistením. 
Spotrebitelia musia byť informovaní o položkách balíka, ktorý kupujú, a o nákladoch na tento 
balík spolu s ďalšími nákladmi na finančné služby, ktoré je možné kúpiť aj samostatne.

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

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Získanie podielu v družstve sa nesmie
považovať za produkt alebo službu v 
zmysle odseku 2.

Or. de

Odôvodnenie

Mnohí spotrebitelia spravujú svoje finančné záležitosti pomocou kolektívneho organizovania 
v družstevných bankách. Keďže podstatou družstva je skutočnosť, že používatelia sú jeho 
členmi, niektoré družstevné banky podmieňujú otvorenie bežného účtu členstvom v družstve. 
Vzhľadom na to, že EÚ podporuje družstvo ako formu právnickej osoby, okrem iného
prostredníctvom stanov európskeho družstva, v žiadnom prípade nie je neprijateľné, aby
otvorenie účtu bolo podmienené členstvom.

Pozmeňujúci návrh 122
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
poskytovali službu presunu účtu opísanú v
článku 10 ktorémukoľvek spotrebiteľovi, 
ktorý má platobný účet u poskytovateľa 

Ustanovenia týkajúce sa presunu, ako je 
uvedené v kapitole III, sa vzťahujú len na
presun platobných účtov v rámci
členského štátu. Každý členský štát 
zabezpečí, aby poskytovatelia platobných 
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platobných služieb nachádzajúceho sa 
v Únii.

služieb poskytovali službu presunu účtu 
opísanú v článku 10 ktorémukoľvek 
spotrebiteľovi, ktorý má platobný účet u 
poskytovateľa platobných služieb 
nachádzajúceho sa na jeho území.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
poskytovali službu presunu účtu opísanú v 
článku 10 ktorémukoľvek spotrebiteľovi, 
ktorý má platobný účet u poskytovateľa 
platobných služieb nachádzajúceho sa 
v Únii.

Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
poskytovali službu presunu účtu opísanú v 
článku 10 ktorémukoľvek spotrebiteľovi, 
ktorý má platobný účet u poskytovateľa 
platobných služieb v tom istom členskom 
štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o presun medzi domácimi
poskytovateľmi platobných služieb, 
členské štáty môžu zachovávať alebo
prijať ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od
tých, ktoré sú uvedené v článku 10, ak ich
sú ich účinky jednoznačne v záujme 
spotrebiteľa. To platí najmä pre
existujúce systémy presunu služieb.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 125
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V lehote jedného pracovného dňa od 
prijatia oprávnenia uvedeného v odseku 2 
prijímajúci poskytovateľ platobných 
služieb požiada odovzdávajúceho 
poskytovateľa platobných služieb, aby 
vykonal tieto úlohy:

3. V lehote troch pracovných dní od 
prijatia oprávnenia uvedeného v odseku 2 
prijímajúci poskytovateľ platobných 
služieb požiada odovzdávajúceho 
poskytovateľa platobných služieb, aby 
vykonal tieto úlohy:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) zabezpečí mechanizmus
automatického presmerovania trvalých
príkazov a inkás na účet vedený
spotrebiteľom u prijímajúceho
poskytovateľa platobných služieb
najmenej počas obdobia jedného roka.
(Toto písmeno sa označuje ako písmeno –
a). Toto písmeno je potrebné vložiť pred
písmeno a).)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 6 – písmeno d



PE521.598v01-00 34/55 AM\1006208SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) zatvorí platobný účet; d) bezplatne zatvorí platobný účet;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
ustanovenia uvedené v odsekoch 1 až 7 
uplatňovali aj v prípade, že je služba 
presunu účtu iniciovaná poskytovateľom 
platobných služieb nachádzajúcim 
sa v inom členskom štáte.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
ustanovenia uvedené v odsekoch 1 až 7 
uplatňovali aj v prípade, že je služba 
presunu účtu iniciovaná poskytovateľom 
platobných služieb nachádzajúcim 
sa v inom členskom štáte.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

A pan-European switching infrastructure will be costly and very difficult to accomplish due to 
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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.

Pozmeňujúci návrh 130
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby prípadné 
poplatky, ktoré uplatňuje odovzdávajúci 
poskytovateľ platobných služieb voči 
spotrebiteľovi za ukončenie platobného 
účtu, ktorý bol uňho vedený, boli 
stanovené v súlade s článkom 45 ods. 2 
smernice 2007/64/ES.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 132
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby prípadné 
poplatky, ktoré uplatňuje odovzdávajúci 
poskytovateľ platobných služieb voči 
spotrebiteľovi za ukončenie platobného 
účtu, ktorý bol uňho vedený, boli 
stanovené v súlade s článkom 45 ods. 2 
smernice 2007/64/ES.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby prípadné 
poplatky, ktoré uplatňuje odovzdávajúci 
poskytovateľ platobných služieb voči 
spotrebiteľovi za ukončenie platobného 
účtu, ktorý bol uňho vedený, boli 
stanovené v súlade s článkom 45 ods. 2 
smernice 2007/64/ES.

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
odovzdávajúci poskytovateľ platobných 
služieb neuplatňoval voči spotrebiteľovi za 
ukončenie platobného účtu, ktorý bol uňho 
vedený žiadne poplatky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
odovzdávajúci alebo prijímajúci 
poskytovateľ platobných služieb 
neuplatňoval voči spotrebiteľovi za 
akúkoľvek službu poskytovanú podľa 
článku 10 žiadne poplatky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby akákoľvek 
finančná strata, ktorá spotrebiteľovi 
vznikne z dôvodu nedodržiavania 
povinností zo strany poskytovateľa 
platobných služieb zapojeného do procesu 
presunu účtu v zmysle článku 10, bola 
nahradená daným poskytovateľom 
platobných služieb.

1. Členské štáty zabezpečia, aby akákoľvek 
finančná strata, ktorá spotrebiteľovi 
vznikne z dôvodu nedodržiavania 
povinností zo strany poskytovateľa 
platobných služieb zapojeného do procesu 
presunu účtu v zmysle článku 10, bola čo 
najskôr nahradená daným poskytovateľom 
platobných služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby akákoľvek 
finančná strata, ktorá spotrebiteľovi 

1. Členské štáty zabezpečia, aby akákoľvek 
finančná strata, ktorá spotrebiteľovi 
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vznikne z dôvodu nedodržiavania 
povinností zo strany poskytovateľa 
platobných služieb zapojeného do procesu 
presunu účtu v zmysle článku 10, bola 
nahradená daným poskytovateľom 
platobných služieb.

vznikne z dôvodu nedodržiavania 
povinností zo strany poskytovateľa 
platobných služieb zapojeného do procesu 
presunu účtu v zmysle článku 10, bola 
bezodkladne nahradená daným 
poskytovateľom platobných služieb. 
Dôkazné bremeno nesie poskytovateľ
platobných služieb, ktorý musí preukázať, 
že podmienky stanovené v článku 10 boli
dodržané.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prípadné poplatky účtované za proces 
presunu účtu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby spotrebitelia, 
ktorí majú riadny pobyt v Únii, neboli 
diskriminovaní na základe štátnej 
príslušnosti alebo miesta bydliska, keď 
žiadajú o platobný účet alebo k nemu 
pristupujú v rámci Únie.

Členské štáty zabezpečia, aby spotrebitelia, 
ktorí sa oprávnene zdržujú v Únii, neboli 
diskriminovaní na základe štátnej 
príslušnosti alebo miesta bydliska, keď 
žiadajú o platobný účet alebo k nemu 
pristupujú v rámci Únie. Držitelia
základného platobného účtu nemôžu byť
v žiadnom prípade diskriminovaní. 
Akákoľvek viditeľná diskriminácia, 
napríklad prostredníctvom odlišného
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vzhľadu karty alebo odlišného čísla účtu
alebo karty, sa nepovoľuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15 vypúšťa sa
Právo na prístup k platobnému účtu so 
základnými funkciami
1. Členské štáty zabezpečia, aby aspoň 
jeden z poskytovateľov platobných služieb 
na ich území ponúkal spotrebiteľom 
platobný účet so základnými funkciami. 
Členské štáty zabezpečia, aby platobné 
účty so základnými funkciami neboli 
ponúkané len poskytovateľmi platobných 
služieb, ktorí poskytujú účet výhradne 
prostredníctvom nástrojov on-line
bankovníctva.
2. Členské štáty zabezpečia, aby 
spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii, mali právo na otvorenie a 
používanie platobného účtu so 
základnými funkciami u poskytovateľa 
alebo poskytovateľov platobných služieb 
určených podľa odseku 1. Toto právo sa 
uplatňuje bez ohľadu na miesto bydliska 
spotrebiteľa. Členské štáty zabezpečia, 
aby uplatňovanie práva nebolo pre 
spotrebiteľa nadmerne zložité alebo 
náročné. Pred otvorením platobného účtu 
so základnými funkciami poskytovatelia 
platobných služieb overia, či už 
spotrebiteľ má alebo nemá platobný účet 
na ich území.
3. Poskytovatelia platobných služieb 
nemôžu odmietnuť žiadosť o prístup 
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k platobnému účtu so základnými 
funkciami s výnimkou týchto prípadov:
a) v prípade, že spotrebiteľ už má 
platobný účet u poskytovateľa platobných 
služieb nachádzajúceho sa na území toho 
istého štátu, ktorý mu umožňuje využívať 
platobné služby uvedené v článku 17 ods. 
1;
b) v prípade, že nie sú splnené podmienky 
stanovené v kapitole II smernice 2005/60.
4. Členské štáty zabezpečia, aby 
v prípadoch uvedených v odseku 3 
poskytovateľ platobných služieb okamžite 
písomne a bezplatne informoval 
spotrebiteľa o odmietnutí, pokiaľ by toto 
zverejnenie nebolo v rozpore s cieľmi 
národnej bezpečnosti alebo verejným 
poriadkom.
5. Členské štáty zabezpečia, že 
v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. 
b) poskytovateľ platobných služieb prijme 
primerané opatrenia podľa kapitoly III 
smernice 2005/60.
6. Členské štáty zabezpečia, aby prístup 
k platobnému účtu so základnými 
funkciami nebol podmienený kúpou 
ďalších služieb.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 140
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby aspoň 
jeden z poskytovateľov platobných služieb 
na ich území ponúkal spotrebiteľom 
platobný účet so základnými funkciami. 
Členské štáty zabezpečia, aby platobné 
účty so základnými funkciami neboli 

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

poskytovateľmi platobných služieb, ktorí 
poskytujú účet výhradne prostredníctvom 
nástrojov on-line bankovníctva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Členské štáty zabezpečia, aby aspoň 
jeden z poskytovateľov platobných služieb 
na ich území ponúkal spotrebiteľom 
platobný účet so základnými funkciami.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 142
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

nástrojov on-line bankovníctva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Olle Schmidt

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia, aby
v prípade, ak sa spotrebiteľovi zamietlo 
otvorenie platobného účtu na voľnom
trhu, oznámenie poskytovateľa 
platobných služieb o zamietnutí
obsahovalo povinné oznámenie o
zákonnom práve na základný platobný
účet a kontaktné údaje orgánu na 
mimosúdne riešenie sporov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Othmar Karas

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
spotrebitelia, ktorí majú riadny pobyt 
v Únii, mali právo na otvorenie a 

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

používanie platobného účtu so základnými 
funkciami u poskytovateľa alebo 
poskytovateľov platobných služieb 
určených podľa odseku 1. Toto právo sa 
uplatňuje bez ohľadu na miesto bydliska 
spotrebiteľa. Členské štáty zabezpečia, aby 
uplatňovanie práva nebolo pre spotrebiteľa 
nadmerne zložité alebo náročné. Pred 
otvorením platobného účtu so základnými 
funkciami poskytovatelia platobných 
služieb overia, že spotrebiteľ nemá 
platobný účet na ich území. Na tento účel 
môže spotrebiteľ poskytnúť
poskytovateľovi platobných služieb čestné
vyhlásenie alebo vyhlásenie finančnej 
inštitúcie, ktorá overí, že spotrebiteľovi 
bolo zamietnuté otvorenie bežného
platobného účtu.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na dôvody ochrany údajov je otázne, či poskytovateľ platobných služieb môže
overiť, či spotrebiteľ má platobný účet na jeho území, alebo by mal mať možnosť to overiť.
Preto by mali prijímať čestné vyhlásenia spotrebiteľa o tom, že on/ona už nie je držiteľom
platobného účtu, alebo vyhlásenie aspoň jednej finančnej inštitúcie o tom, že spotrebiteľovi 
bolo otvorenie takéhoto platobného účtu zamietnuté.

Pozmeňujúci návrh 147
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty zabezpečia, aby 
zraniteľné skupiny v spoločnosti, ako sú
bezdomovci, ako aj negramotní, osoby s
nízkou gramotnosťou a staršie osoby boli
aktívne podporované pri otváraní
základných platobných účtov, okrem 
iného podporou memoránd o porozumení
medzi bankovým sektorom a
mimovládnymi organizáciami, ktoré sa 
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zaoberajú podporou týchto zraniteľných 
skupín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) v prípade, že boli identifikované 
trestné činy, ako sú podvody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) v prípade, že spotrebiteľ už má 
platobný účet so základnými funkciami 
v inom členskom štáte.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 150
Othmar Karas

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. V prípade, že spotrebiteľ poskytol
nepravdivé informácie s cieľom získať
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platobný účet so základnými funkciami, 
právo na získanie ktorého by mu inak, t. j. 
poskytnutím správnych informácií, bolo 
odopreté;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16 vypúšťa sa
Charakteristika platobného účtu so 
základnými funkciami
1. Členské štáty zabezpečia, aby platobný 
účet so základnými funkciami zahŕňal 
tieto platobné služby:
a) služby, ktorými sa umožňujú všetky 
operácie potrebné na otvorenie, 
prevádzkovanie a zatvorenie platobného 
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účtu;
b) služby, ktorými sa umožňuje ukladanie 
peňazí na platobný účet;
c) služby, ktorými sa v rámci Únie 
umožňujú výbery v hotovosti z platobného 
účtu;
d) vykonávanie týchto platobných 
transakcií v rámci Únie:
1) inkaso;
2) platobné transakcie prostredníctvom 
platobnej karty vrátane platieb on-line;
3) úhrady.
2. Členské štáty stanovia pre všetky služby 
uvedené v odseku 1 minimálny počet 
operácií, ktoré budú poskytované 
spotrebiteľovi za poplatok, ak sa 
uplatňuje, uvedený v článku 17. 
Minimálny počet operácií musí byť 
primeraný a v súlade s bežnými 
obchodnými praktikami v príslušnom 
členskom štáte.
3. Členské štáty zabezpečia, aby 
spotrebiteľ mohol spravovať a iniciovať 
platobné transakcie zo svojho platobného 
účtu so základnými funkciami 
prostredníctvom bankových nástrojov on-
line poskytovateľa platobných služieb 
v prípade, že sú dostupné.
4. Členské štáty zabezpečia, aby 
spotrebiteľovi v spojitosti s platobným 
účtom so základnými funkciami neboli 
poskytnuté žiadne nástroje na 
prečerpanie.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 153
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
spotrebiteľovi neboli poskytnuté žiadne 
nástroje na prečerpanie, ako súčasť 
základných funkcií platobného účtu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 154
Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 17 vypúšťa sa
Súvisiace poplatky
1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
ponúkali služby uvedené v článku 16 
bezplatne alebo za primeraný poplatok.
2. Členské štáty zabezpečia, aby poplatky 
účtované spotrebiteľovi za nedodržanie 
záväzkov spotrebiteľa stanovených 
v rámcovej zmluve boli primerané.
3. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány stanovili, čo tvorí primeraný 
poplatok, na základe jedného alebo 
viacerých z týchto kritérií:
a) úroveň príjmov v danom členskom 
štáte;
b) priemerné poplatky za platobné účty 
v danom členskom štáte;
c) celkové náklady súvisiace 
s poskytovaním platobného účtu so 
základnými funkciami;
d) spotrebiteľské ceny v danom členskom 
štáte.
4. EBA vypracuje usmernenia podľa 
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článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, 
aby pomohla príslušným orgánom.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 155
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 157
Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 158
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

a) úroveň príjmov v danom členskom 
štáte;
b) priemerné poplatky za platobné účty 
v danom členskom štáte;
c) celkové náklady súvisiace 
s poskytovaním platobného účtu so 
základnými funkciami;
d) spotrebiteľské ceny v danom členskom 
štáte.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 159
Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18 vypúšťa sa
Rámcové zmluvy a ukončenie
1. Rámcové zmluvy, na základe ktorých sa 
poskytuje prístup k platobnému účtu so 
základnými funkciami, podliehajú 
ustanoveniam smernice 2007/64/ES, 
pokiaľ sa v odsekoch 2 a 3 neustanovuje 
inak.
2. Poskytovateľ platobných služieb môže 
jednostranne ukončiť rámcovú zmluvu 
v prípade, že je splnená aspoň jedna z 
týchto podmienok:
a) spotrebiteľ úmyselne používal účet na 
trestnú činnosť;
b) na účte neprebehla žiadna transakcia 
počas viac ako 12 za sebou nasledujúcich 
mesiacov;
c) spotrebiteľ vedome poskytol nesprávne 
informácie, aby získal platobný účet so 
základnými funkciami, pričom na základe 
správnych informácií by mu toto právo 
nevzniklo;
d) spotrebiteľ už nemá riadny pobyt 
v Únii alebo si následne otvoril druhý 
platobný účet v členskom štáte, v ktorom 
už vlastní platobný účet so základnými 
funkciami.
3. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovateľ platobných služieb 
v prípade, že ukončí zmluvu o platobnom 
účte so základnými funkciami, písomne 
a bezplatne informoval spotrebiteľa 
o dôvodoch a opodstatnení ukončenia 
aspoň 2 mesiace pred nadobudnutím 
účinnosti ukončenia.

Or. cs
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Pozmeňujúci návrh 160
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) spotrebiteľ úmyselne používal účet na 
trestnú činnosť;

a) spotrebiteľ úmyselne používal účet na 
trestnú činnosť, pranie špinavých peňazí 
alebo financovanie terorizmu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 161
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) na účte neprebehla žiadna transakcia 
počas viac ako 12 za sebou nasledujúcich 
mesiacov napriek predchádzajúcim
upozorneniam po 10, resp. 11 za sebou
nasledujúcich mesiacoch nečinnosti;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 163
Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 19 vypúšťa sa
Všeobecné informácie o platobných 
účtoch so základnými funkciami
1. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
zaviedli opatrenia na zvýšenie 
informovanosti verejnosti o dostupnosti 
platobných účtov so základnými 
funkciami, ich cenových podmienkach, 
postupoch potrebných na uplatnenie 
práva na prístup k platobným účtom so 
základnými funkciami a o spôsoboch 
prístupu k alternatívnemu riešeniu 
urovnávania sporov.
2. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
sprístupnili spotrebiteľom informácie 
o špecifických funkciách platobného účtu 
so základnými funkciami, ktorý je v 
ponuke, o súvisiacich poplatkoch a 
podmienkach používania. Členské štáty 
takisto zabezpečia, aby bol spotrebiteľ
informovaný o tom, že kúpa ďalších 
služieb nie je povinná na to, aby mal 
prístup k platobnému účtu so základnými 
funkciami.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 164
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
sprístupnili spotrebiteľom informácie 
o špecifických funkciách platobného účtu 
so základnými funkciami, ktorý je v 
ponuke, o súvisiacich poplatkoch a 
podmienkach používania. Členské štáty 
takisto zabezpečia, aby bol spotrebiteľ 
informovaný o tom, že kúpa ďalších 
služieb nie je povinná na to, aby mal 
prístup k platobnému účtu so základnými 
funkciami.

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
sprístupnili spotrebiteľom dostupné
informácie a primeranú pomoc, pokiaľ ide 
o špecifické funkcie platobného účtu so 
základnými funkciami, ktorý je v ponuke, 
súvisiace poplatky a podmienky
používania. Členské štáty takisto 
zabezpečia, aby bol spotrebiteľ 
informovaný o tom, že kúpa ďalších 
služieb nie je povinná na to, aby mal 
prístup k platobnému účtu so základnými 
funkciami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty podporujú iniciatívy
vzdelávacích inštitúcií a poradenských
služieb zamerané na zlepšenie finančného 
vzdelávania s cieľom bojovať proti
nadmernej zadlženosti a minimalizovať
riziko finančného vylúčenia pre všetkých 
spotrebiteľov. Podporujú sa 
poskytovatelia platobných služieb, ktorí
ponúkajú spotrebiteľom poradenstvo a
pomoc pri zodpovednom riadení ich
financií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Catherine Stihler
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Návrh smernice
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Orgány uvedené v odseku 1 majú všetky 
potrebné právomoci na vykonávanie 
svojich povinností. Tieto orgány
pravidelne konzultujú s príslušnými
zainteresovanými stranami vrátane
zástupcov spotrebiteľov s cieľom
zabezpečiť a monitorovať účinné 
dodržiavanie tejto smernice. V prípade, že 
je na zabezpečenie a monitorovanie 
účinného súladu s touto smernicou 
splnomocnený viac ako jeden príslušný 
orgán, členské štáty zabezpečia úzku 
spoluprácu týchto orgánov, aby si mohli 
účinne plniť príslušné povinnosti.

Or. en


