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Pozměňovací návrh 1
Liem Hoang Ngoc

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že spotřebitelé v celé 
Evropské unii by měli mít zaručeno právo 
na přístup k platebním službám a že by 
měli užívat všech výhod, které nabízí 
vnitřní trh;

A. vzhledem k tomu, že spotřebitelé v celé 
Evropské unii by měli mít zaručeno právo 
na bezplatný přístup k základním 
platebním službám a že by měli užívat 
všech výhod, které nabízí vnitřní trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že tohoto práva by 
měly požívat všechny osoby, které se 
zákonně zdržují na území Unie, a že volný 
pohyb osob je nejcennějším výdobytkem, 
zejména pro studenty, pracovníky, 
vysílané zaměstnance a sezónní 
pracovníky, případně pro všechny osoby, 
které se v důsledku své činnosti v různé 
míře pohybují mezi jednotlivými státy, ale 
i pro osoby s nízkými příjmy a osoby, které 
vyhlásily osobní bankrot;

B. vzhledem k tomu, že tohoto práva by 
měly požívat všechny osoby, které se 
zákonně zdržují na území Unie, a že volný 
pohyb osob je nejcennějším výdobytkem;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Hans-Peter Mayer
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že toto právo by se 
mělo vztahovat i na osoby, které si přejí 
otevřít bankovní účet v některém členském 
státě, aniž by byly nuceny zrušit účet, který 
již mají v jiném členském státě;

C. vzhledem k tomu, že toto právo by se 
mělo vztahovat i na osoby, které si přejí 
otevřít bankovní účet v některém členském 
státě, kde mají jistou vazbu, aniž by byly 
nuceny zrušit účet, který již mají v jiném 
členském státě;

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že toto právo by se 
mělo vztahovat i na osoby, které si přejí
otevřít bankovní účet v některém členském 
státě, aniž by byly nuceny zrušit účet, který 
již mají v jiném členském státě;

C. vzhledem k tomu, že toto právo by se 
mělo vztahovat i na osoby, které si
potřebují otevřít bankovní účet ve více než 
jednom členském státě, neboť mají vztah 
s každým z těchto členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že toto právo na 
přístup k základnímu platebnímu účtu by 
nemělo být podmíněno nákupem 
doplňkových bankovních služeb 
a produktů;

Or. el
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Pozměňovací návrh 6
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že současná 
restriktivní kritéria, která předepisují 
poskytovatelé platebních služeb pro 
otevření platebního účtu a která překračují 
rámec zákonných požadavků, omezují 
právo volného pohybu pracovníků v Unii;

D. vzhledem k tomu, že současná
restriktivní kritéria, která předepisují 
poskytovatelé platebních služeb pro 
otevření platebního účtu a která překračují 
rámec zákonných požadavků, omezují 
právo volného pohybu v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění F

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Komise ve svém 
pracovním programu na rok 2011 
oznámila, že předloží legislativní nástroj 
upravující přístup k bankovnímu účtu, 
avšak místo toho 18. července 2011 
zveřejnila pouze doporučení ohledně 
přístupu k základnímu platebnímu účtu; 
vzhledem k tomu, že potřebnou právní 
jistotu může občanům zajistit jedině 
legislativní nástroj;

F. vzhledem k tomu, že Komise ve svém 
pracovním programu na rok 2011 
oznámila, že předloží legislativní nástroj 
upravující přístup k bankovnímu účtu, 
avšak místo toho 18. července 2011 
zveřejnila pouze doporučení ohledně 
přístupu k základnímu platebnímu účtu; 
vzhledem k tomu, že banky s vlastními 
dobrovolnými závazky týkajícími se 
poskytování univerzálního přístupu 
k základnímu platebnímu účtu toto 
doposud nebyly schopny účinně zajistit; 
vzhledem k tomu, že potřebnou právní 
jistotu může občanům zajistit jedině 
legislativní nástroj;

Or. de
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Pozměňovací návrh 8
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění F 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Komise ve svém 
pracovním programu na rok 2011 
oznámila, že předloží legislativní nástroj 
upravující přístup k bankovnímu účtu, 
avšak místo toho 18. července 2011 
zveřejnila pouze doporučení ohledně 
přístupu k základnímu platebnímu účtu; 
vzhledem k tomu, že potřebnou právní 
jistotu může občanům zajistit jedině 
legislativní nástroj;

F. vzhledem k tomu, že Komise ve svém 
pracovním programu na rok 2011 
oznámila, že předloží legislativní nástroj 
upravující přístup k bankovnímu účtu, 
avšak místo toho 18. července 2011 
zveřejnila pouze doporučení ohledně 
přístupu k základnímu platebnímu účtu; 
vzhledem k tomu, že i přes toto 
doporučení 15 členských států doposud 
nepřijalo právní předpisy či dobrovolná
ustanovení vyžadující po bankách, aby 
nabízely základní bankovní služby; 
vzhledem k tomu, že potřebnou právní 
jistotu může občanům zajistit jedině 
legislativní nástroj;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění F

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Komise ve svém 
pracovním programu na rok 2011 
oznámila, že předloží legislativní nástroj 
upravující přístup k bankovnímu účtu, 
avšak místo toho 18. července 2011 
zveřejnila pouze doporučení ohledně 
přístupu k základnímu platebnímu účtu; 
vzhledem k tomu, že potřebnou právní 
jistotu může občanům zajistit jedině
legislativní nástroj;

F. vzhledem k tomu, že Komise ve svém 
pracovním programu na rok 2011 
oznámila, že předloží legislativní nástroj 
upravující přístup k bankovnímu účtu, 
avšak místo toho 18. července 2011 
zveřejnila pouze doporučení ohledně 
přístupu k základnímu platebnímu účtu; 
vzhledem k tomu, že potřebnou právní 
jistotu může veřejnosti zajistit lépe
legislativní nástroj;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění F

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Komise ve svém 
pracovním programu na rok 2011 
oznámila, že předloží legislativní nástroj 
upravující přístup k bankovnímu účtu, 
avšak místo toho 18. července 2011 
zveřejnila pouze doporučení ohledně 
přístupu k základnímu platebnímu účtu;
vzhledem k tomu, že potřebnou právní 
jistotu může občanům zajistit jedině
legislativní nástroj;

F. vzhledem k tomu, že Komise ve svém 
pracovním programu na rok 2011 
oznámila, že předloží legislativní nástroj 
upravující přístup k bankovnímu účtu, 
avšak místo toho 18. července 2011 
zveřejnila pouze doporučení ohledně 
přístupu k základnímu platebnímu účtu;
vzhledem k tomu, že Komise by měla 
posoudit všechny politické  možnosti 
v důkladném hodnocení dopadu, dříve než 
předloží legislativní nástroj, který by měl 
mít formu směrnice, ovšem pouze pokud 
to bude vyhodnoceno jako nezbytné;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že i trh se musí 
přizpůsobit široké oblibě platebních karet 
poskytovaných k základním platebním 
účtům, jako jsou kreditní karty, má-li 
rozšířit využívání základních platebních 
účtů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 12
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění G

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že spotřebitelům je 
v důsledku nedostupnosti platebních účtů 
znemožněna účast na hlavním trhu 
s finančními službami a nabývání 
důležitých statků a využívání služeb, což 
jim – často nejslabším vrstvám 
obyvatelstva – ztěžuje, případně 
znemožňuje sociální a finanční začlenění;

G. vzhledem k tomu, že spotřebitelům je 
v důsledku nedostupnosti platebních účtů 
znemožněna účast na hlavním trhu 
s finančními službami a nabývání 
důležitých statků a využívání služeb, 
případně znemožňuje sociální a finanční 
začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění H

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že v celé Unii by 
měly být v zájmu podpory sociálního 
začlenění a sociální soudržnosti stanoveny 
a jednotně uplatňovány zásady přístupu 
k základnímu platebnímu účtu;

H. vzhledem k tomu, že v celé Unii by 
měly být stanoveny a jednotně uplatňovány 
zásady přístupu k základnímu platebnímu 
účtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění J

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že studenti, J. vzhledem k tomu, že ti, kdo chtějí 
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pracovníci a poskytovatelé služeb, kteří
chtějí využívat evropské mobility, bývají 
mnohdy konfrontováni s velkými 
překážkami;

využívat evropské mobility, bývají mnohdy 
konfrontováni s velkými překážkami;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že by se měla 
věnovat zvláštní pozornost určitým vysoce 
zranitelným skupinám ve společnosti, jako 
jsou spotřebitelé bez domova, negramotní 
spotřebitelé nebo spotřebitelé s nízkou 
úrovní gramotnosti a starší spotřebitelé, 
protože tyto skupiny se v souvislosti 
s bankovními postupy setkávají s obtížemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění K

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že cílem současného 
projektu jednotné oblasti pro platby 
v eurech (SEPA) je zajistit, aby pro 
provádění všech vnitrostátních 
a mezinárodních převodů stačil jeden 
bankovní účet, avšak tento projekt zatím 
nebyl dokončen; vzhledem k tomu, že tato 
situace vyžaduje přijetí doplňkových 
opatření, má-li být ve všech členských 

K. vzhledem k tomu, že cílem současného 
projektu jednotné oblasti pro platby 
v eurech (SEPA) je zajistit, aby pro 
provádění všech vnitrostátních 
a mezinárodních převodů stačil jeden 
bankovní účet, avšak tento projekt zatím 
nebyl dokončen; vzhledem k tomu, že tato 
situace vyžaduje zajistit transparentnost 
poskytovaných služeb a souvisejících 
nákladů a taktéž přijetí doplňkových 
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státech posílen jeho účinek; opatření, má-li být ve všech členských 
státech posílen jeho účinek;

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění L

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že spotřebitelé bez 
bankovního účtu jsou nuceni používat 
hotovost, což je nejen omezuje ve výběru 
platebních možností a vylučuje 
z elektronického obchodování, ale je to 
i dražší řešení, které se rovná výběru 
„daně z chudoby“; vzhledem k tomu, že 
tato situace se týká zejména určitých 
nechráněných skupin společnosti, jako 
jsou bezdomovci, senioři a přistěhovalci;

L. vzhledem k tomu, že spotřebitelé bez 
bankovního účtu jsou nuceni používat 
hotovost, což je nejen omezuje ve výběru 
platebních možností a vylučuje 
z elektronického obchodování, ale je to 
i dražší řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění M

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že pro osoby bez 
bankovního účtu se v zemi pobytu výrazně 
snižuje možnost získání stálého pracovního 
místa a pronájmu bydlení a komplikují se 
platby daní a příjem mzdy; vzhledem 
k tomu, že zamítavé rozhodnutí o otevření 
bankovního účtu nebo nabídky na jeho 
otevření za méně výhodných podmínek 
kvůli místu bydliště jsou diskriminací, 
která často není opodstatněná a je 

M. vzhledem k tomu, že pro osoby bez 
bankovního účtu se v zemi pobytu výrazně 
snižuje možnost získání stálého pracovního 
místa a pronájmu bydlení a komplikují se 
platby daní a příjem mzdy; vzhledem 
k tomu, že zamítavé rozhodnutí o otevření 
bankovního účtu nebo nabídky na jeho 
otevření za méně výhodných podmínek 
kvůli sociální a ekonomické situaci je 
diskriminační;
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v rozporu s koncepcí volného pohybu 
občanů a pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění N

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že pokud by 30 
milionů lidí bez bankovního účtu (podle 
údajů studie zadané Evropským 
parlamentem) získalo přístup k základnímu 
platebnímu účtu, měli by z toho prospěch 
jak spotřebitelé, tak podniky a následně by 
se posílil vnitřní trh a práva spotřebitelů;

N. vzhledem k tomu, že pokud by 30 
milionů lidí starších 18 let bez bankovního 
účtu (podle údajů studie zadané 
Evropským parlamentem) získalo přístup 
k základnímu platebnímu účtu, měli by 
z toho prospěch jak spotřebitelé, tak 
podniky a následně by se posílil vnitřní trh 
a práva spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Doporučení 1 – odst. 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Podle směrnice 2011/83/EU o právech 
spotřebitelů se spotřebitelem rozumí 
fyzická osoba, která jedná za účelem, jenž 
nelze považovat za její živnost, podnikání, 
řemeslo nebo povolání. Komise musí při 
formulaci této definice jasně stanovit, že 
spotřebiteli jsou i mobilní pracovníci 
a studenti, a že tudíž mají právo na přístup 
k základnímu platebnímu účtu.

Podle směrnice 2011/83/EU o právech 
spotřebitelů se spotřebitelem rozumí 
fyzická osoba, která jedná za účelem, jenž 
nelze považovat za její živnost, podnikání, 
řemeslo nebo povolání. Komise musí při 
formulaci této definice jasně stanovit, že 
spotřebiteli jsou i všichni mobilní občané 
Unie, a že tudíž mají právo na přístup 
k základnímu platebnímu účtu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Doporučení 1 – odst. 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Základním platebním účtem se rozumí 
bankovní účet, který spotřebiteli umožňuje 
provádět všechny běžné platební operace 
v rámci krytí tohoto účtu.

Základním platebním účtem se rozumí 
bankovní účet, který spotřebiteli umožňuje 
provádět všechny běžné platební operace 
v rámci krytí tohoto účtu, včetně toho, že 
umožňuje vkládat na účet peníze 
a přijímat platební operace, dále provádět 
inkaso, převody mezi účty, výběr hotovosti 
a platební operace prostřednictvím 
standardní platební karty a poskytovat 
výpis z účtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Doporučení 1 – odst. 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Základním platebním účtem se rozumí 
bankovní účet, který spotřebiteli umožňuje 
provádět všechny běžné platební operace 
v rámci krytí tohoto účtu.

Základním platebním účtem se rozumí 
bankovní účet, který spotřebiteli umožňuje 
provádět všechny standardní platební 
operace v rámci krytí tohoto účtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Liem Hoang Ngoc

Návrh stanoviska
Doporučení 1 – odst. 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Práva na přístup k základnímu 
platebnímu účtu požívají všichni 
spotřebitelé, pokud proti tomu neexistují 
závažné důvody. Jedná se o právo na 

vypouští se
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přístup k základnímu platebnímu účtu, 
nikoli o povinnost takový účet vlastnit. 

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Doporučení 1 – odst. 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Práva na přístup k základnímu platebnímu 
účtu požívají všichni spotřebitelé, pokud 
proti tomu neexistují závažné důvody. 
Jedná se o právo na přístup k základnímu 
platebnímu účtu, nikoli o povinnost takový 
účet vlastnit.

Práva na přístup k základnímu platebnímu 
účtu požívají všichni spotřebitelé, pokud 
proti tomu neexistují motivované důvody. 
Jedná se o právo na přístup k základnímu 
platebnímu účtu, nikoli o povinnost takový 
účet vlastnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Doporučení 1 – odst. 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Práva na přístup k základnímu platebnímu 
účtu požívají všichni spotřebitelé, pokud 
proti tomu neexistují závažné důvody.
Jedná se o právo na přístup k základnímu 
platebnímu účtu, nikoli o povinnost takový 
účet vlastnit.

Práva na přístup k základnímu platebnímu 
účtu požívají všichni spotřebitelé, pokud 
proti tomu neexistují závažné důvody, jako 
jsou podvody, praní špinavých peněz nebo 
zastavení činnosti z důvodu konkurzního 
řízení. Jedná se o právo na přístup 
k základnímu platebnímu účtu, nikoli 
o povinnost takový účet vlastnit. Otevření 
nebo provozování účtu musí instituce 
poskytující přístup považovat za rozumné 
a je třeba zachovat právo této instituce 
zamítnout žádost nebo zrušit účet, pokud 
nejsou splněny předem stanovené 
podmínky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Doporučení 1 – odst. 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Práva na přístup k základnímu platebnímu 
účtu požívají všichni spotřebitelé, pokud 
proti tomu neexistují závažné důvody. 
Jedná se o právo na přístup k základnímu 
platebnímu účtu, nikoli o povinnost takový 
účet vlastnit.

Práva na přístup k základnímu platebnímu 
účtu požívají všichni spotřebitelé. Přístup 
k základnímu platebnímu účtu by neměl 
být za žádných okolností podmíněn 
nákupem jiných výrobků nebo služeb, 
například pojištění, nebo otevřením 
dalšího bankovního účtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Evelyne Gebhardt, Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Doporučení 2 – odst. 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit, aby každý 
spotřebitel, který se zákonně zdržuje na 
území Unie, byl oprávněn k otevření 
a vedení základního platebního účtu 
u poskytovatele finančních služeb 
působícího na jejich území. Přitom by mělo 
být irelevantní, zda dotyčný spotřebitel 
vlastní platební účet v jiném členském 
státě, jehož prostřednictvím může na jejich 
území využívat služeb uvedených 
v doporučení č. 3. Toto právo se uplatňuje 
nezávisle na finanční situaci spotřebitele.

Členské státy by měly zajistit, aby každý 
spotřebitel, který se zákonně zdržuje na 
území Unie, byl oprávněn k otevření 
a vedení základního platebního účtu 
u poskytovatele finančních služeb 
působícího na jejich území. Přitom by mělo 
být irelevantní, zda dotyčný spotřebitel 
vlastní platební účet v jiném členském 
státě, jehož prostřednictvím může na jejich 
území využívat služeb uvedených 
v doporučení č. 3. Toto právo se uplatňuje 
nezávisle na finanční situaci spotřebitele, 
jako je například úroveň nebo 
pravidelnost příjmu, zaměstnání, úvěrová 
historie, míra zadlužení, individuální 
situace v souvislosti s úpadkem nebo 
budoucí aktivitou účtu.
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Pozměňovací návrh 28
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Doporuční 2 – odst. 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit, aby každý 
spotřebitel, který se zákonně zdržuje na 
území Unie, byl oprávněn k otevření 
a vedení základního platebního účtu 
u poskytovatele finančních služeb 
působícího na jejich území. Přitom by mělo 
být irelevantní, zda dotyčný spotřebitel 
vlastní platební účet v jiném členském 
státě, jehož prostřednictvím může na jejich 
území využívat služeb uvedených 
v doporučení č. 3. Toto právo se uplatňuje 
nezávisle na finanční situaci spotřebitele.

Členské státy by měly zajistit, aby každý 
spotřebitel, který se zákonně zdržuje na 
území Unie, byl oprávněn k otevření 
a vedení základního platebního účtu 
u poskytovatele finančních služeb 
působícího na jejich území. Přitom by mělo 
být irelevantní, zda dotyčný spotřebitel 
vlastní platební účet v jiném členském 
státě, jehož prostřednictvím může na jejich 
území využívat služeb uvedených 
v doporučení č. 3. Toto právo se uplatňuje 
nezávisle na finanční situaci spotřebitele, 
kromě případů odsouzení za podvody nebo 
praní špinavých peněz a v případě 
zastavení činnosti z důvodu konkurzního 
řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Doporučení 2 – odst. 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit, aby každý 
spotřebitel, který se zákonně zdržuje na 
území Unie, byl oprávněn k otevření 
a vedení základního platebního účtu 
u poskytovatele finančních služeb 
působícího na jejich území. Přitom by mělo 
být irelevantní, zda dotyčný spotřebitel 

Členské státy by měly zajistit, aby každý 
spotřebitel, který se zákonně zdržuje na 
území Unie, byl oprávněn k otevření 
a vedení základního platebního účtu 
u poskytovatele komerčních finančních 
služeb působícího na jejich území. Přitom 
by mělo být irelevantní, zda dotyčný 
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vlastní platební účet v jiném členském 
státě, jehož prostřednictvím může na jejich 
území využívat služeb uvedených 
v doporučení č. 3. Toto právo se uplatňuje 
nezávisle na finanční situaci spotřebitele.

spotřebitel vlastní platební účet v jiném 
členském státě, jehož prostřednictvím 
může na jejich území využívat služeb 
uvedených v doporučení č. 3. Toto právo 
se uplatňuje nezávisle na finanční situaci 
spotřebitele

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Doporučení 2 – odst. 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit, aby každý 
spotřebitel, který se zákonně zdržuje na 
území Unie, byl oprávněn k otevření 
a vedení základního platebního účtu 
u poskytovatele finančních služeb 
působícího na jejich území. Přitom by 
mělo být irelevantní, zda dotyčný 
spotřebitel vlastní platební účet v jiném 
členském státě, jehož prostřednictvím 
může na jejich území využívat služeb 
uvedených v doporučení č. 3. Toto právo 
se uplatňuje nezávisle na finanční situaci 
spotřebitele.

Členské státy by měly zajistit, aby každý 
spotřebitel, který se zákonně zdržuje na 
území Unie, byl oprávněn k otevření 
a vedení základního platebního účtu 
u poskytovatele finančních služeb 
působícího na jejich území. Spotřebitel 
však musí mít prokazatelný vztah k tomu 
členskému státu, ve kterém má úmysl si 
základní platební účet sjednat. Tento 
vztah se může týkat např. (plánovaného) 
bydliště, (budoucího) pracovního místa
nebo (budoucího) studijního pobytu. Při 
otevírání účtu by mělo být irelevantní, zda 
dotyčný spotřebitel vlastní platební účet 
v jiném členském státě, jehož 
prostřednictvím může na jejich území 
využívat služeb uvedených v doporučení 
č. 3. Toto právo se uplatňuje nezávisle na 
finanční situaci spotřebitele.

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Doporučení 2 – odstavec. 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit, aby všechny 
banky poskytující retailové bankovní 
služby byly povinny nabízet základní 
platební účty, aby se zabránilo diskriminaci 
a nespravedlivé hospodářské soutěži mezi 
bankami, pokud v daném členském státě 
pro tyto účely neexistují konkrétní 
opatření.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Doporučení 2 – odstavec 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit, aby všechny 
banky poskytující retailové bankovní 
služby byly povinny nabízet základní 
platební účty, aby se zabránilo diskriminaci 
a nespravedlivé hospodářské soutěži mezi 
bankami, pokud v daném členském státě 
pro tyto účely neexistují konkrétní 
opatření.

Členské státy by měly zajistit, aby všechny 
banky poskytující retailové bankovní 
služby byly povinny nabízet bez povinnosti 
doplňkového nákupu bankovních služeb 
a produktů základní platební účty, aby se 
zabránilo diskriminaci a nespravedlivé 
hospodářské soutěži mezi bankami, pokud 
v daném členském státě pro tyto účely 
neexistují konkrétní opatření.

Or. el

Pozměňovací návrh 33
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Doporučení 2 – odst. 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit, aby všechny 
banky poskytující retailové bankovní 
služby byly povinny nabízet základní 
platební účty, aby se zabránilo 
diskriminaci a nespravedlivé hospodářské 
soutěži mezi bankami, pokud v daném 

Každý členský stát může rozhodnout, zda 
by měl být poskytnut přístup k základním 
bankovním službách jednou nebo 
několika bankovními nebo nebankovními 
institucemi (jiní poskytovatelé plateb).
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členském státě pro tyto účely neexistují 
konkrétní opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Doporučení 2 – odst. 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit, aby všechny 
banky poskytující retailové bankovní 
služby byly povinny nabízet základní 
platební účty, aby se zabránilo diskriminaci 
a nespravedlivé hospodářské soutěži mezi 
bankami, pokud v daném členském státě 
pro tyto účely neexistují konkrétní 
opatření.

Členské státy by měly zajistit, aby všichni 
poskytovatelé platebních služeb ve smyslu 
čl. 4 odst. 9 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 
13. listopadu o platebních službách na 
vnitřním trhu1 byli povinni nabízet 
základní platební účty, aby se zabránilo 
diskriminaci a nespravedlivé hospodářské 
soutěži mezi bankami, pokud v daném 
členském státě pro tyto účely neexistují 
konkrétní opatření.
____________________

1 Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Anna Hedh

Návrh stanoviska
Doporučení 2 – odst. 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit, aby všechny 
banky poskytující retailové bankovní 
služby byly povinny nabízet základní 
platební účty, aby se zabránilo diskriminaci 
a nespravedlivé hospodářské soutěži mezi 
bankami, pokud v daném členském státě 

Členské státy by měly zajistit, aby všichni 
poskytovatelé platebních služeb 
poskytující retailové bankovní služby byli 
povinni nabízet základní platební účty, aby 
se zabránilo diskriminaci a nespravedlivé 
hospodářské soutěži mezi bankami, pokud 
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pro tyto účely neexistují konkrétní 
opatření.

v daném členském státě pro tyto účely 
neexistují konkrétní opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Doporučení 2 – odst. 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit, aby všechny 
banky poskytující retailové bankovní 
služby byly povinny nabízet základní 
platební účty, aby se zabránilo diskriminaci 
a nespravedlivé hospodářské soutěži mezi 
bankami, pokud v daném členském státě 
pro tyto účely neexistují konkrétní 
opatření.

Členské státy by měly zajistit, aby všechny 
banky poskytující retailové bankovní 
služby byly povinny nabízet základní 
platební účty, aby se zabránilo diskriminaci
a nespravedlivé hospodářské soutěži mezi 
bankami, pokud v daném členském státě 
pro tyto účely neexistují konkrétní 
opatření. Členské státy by měly zajistit, aby 
se zranitelným skupinám ve společnosti, 
jako jsou bezdomovci, negramotní 
spotřebitelé,spotřebitelé s nízkou úrovní 
gramotnosti a starší spotřebitelé, dostalo 
aktivní pomoci při otevírání základních 
platebních účtů, mimo jiné podporou 
memorand o porozumění mezi bankovním 
odvětvím a nevládními organizacemi, 
které se zavázaly těmto zranitelným 
skupinám pomáhat.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Doporučení 2 – odst. 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit, aby všechny 
banky poskytující retailové bankovní 

Členské státy by měly zajistit, aby všechny 
banky poskytující obecné retailové 
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služby byly povinny nabízet základní 
platební účty, aby se zabránilo diskriminaci 
a nespravedlivé hospodářské soutěži mezi 
bankami, pokud v daném členském státě 
pro tyto účely neexistují konkrétní 
opatření.

bankovní služby byly povinny nabízet 
základní platební účty, aby se zabránilo 
diskriminaci a nespravedlivé hospodářské 
soutěži mezi bankami, pokud v daném 
členském státě pro tyto účely neexistují 
konkrétní opatření.

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Doporučení 2 – odst. 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Tato povinnost se nevztahuje na 
následující poskytovatele platebních 
služeb:
a) poskytovatelé platebních služeb ve 
smyslu čl. 1 odst. 1 písm. e) a f) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 
o platebních službách na vnitřním trhu1;
b) platební instituce, které jsou oprávněné 
jen k poskytování platebních služeb nebo 
dalších služeb ve smyslu bodu 4 a 7 
přílohy směrnice 2007/64/ES;
c) poskytovatelé platebních služeb, kteří 
neposkytují obecné retailové bankovní 
služby.
____________________

Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
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Doporučení 2 – odst. 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

V zájmu podpory sociálního začlenění 
a sociální soudržnosti by měly být 
stanoveny a jednotně uplatňovány zásady 
přístupu k základnímu platebnímu účtu. 
Rovnoprávný a spravedlivý přístup ke 
spotřebitelům, zvláštní zohlednění potřeb 
sociálně slabých skupin, transparentnost 
a zpřístupnění informací o službách, 
rizicích a podmínkách určitého produktu 
i nutnost zvýšení úsilí o zprostředkování 
a získání znalostí ve finanční oblasti jsou 
jen neúplným výčtem těchto zásad. 
Zároveň musí být přihlédnuto k odlišným 
bankovním praxím na území Unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Doporučení 2 – odst. 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Z četných důvodů pro omezení či 
odmítnutí přístupu k bankovnímu účtu 
musí být ve všech členských státech co 
nejdříve nalezeno řešení s cílem umožnit 
všem spotřebitelům uplatnit všeobecné 
právo na bankovní účet. Evropská komise 
bezodkladně předloží příslušný legislativní 
návrh, aby tak bylo právo na přístup 
k základnímu platebnímu účtu zakotveno 
na úrovni evropských právních předpisů.

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Evelyne Gebhardt
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Návrh stanoviska
Doporučení 2 – odst. 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Způsob, jak bude tento přístup 
k základnímu platebnímu účtu upraven 
v jednotlivých členských státech, by měl –
vzhledem ke komplexní povaze struktur 
finančních poskytovatelů – zůstat 
v kompetenci jednotlivých členských států.

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Doporučení 2 – odst. 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aby však nedocházelo k nepřiměřené 
zátěži pro poskytovatele platebních služeb 
nabízející služby, které základní platební 
účet nevyžadují, mohou být od povinnosti 
poskytovat takovýto účet osvobozeni 
následující poskytovatelé:
a. poskytovatelé platebních služeb uvedení 
v bodech e) a f) čl. 11 odst. 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2007/64/ES ze dne 13. listopadu 
o platebních službách na vnitřním trhu1;
b. platební instituce, které mají povoleno 
pouze poskytovat jednu nebo více 
platebních služeb uvedených v bodech 4 
až 7 přílohy směrnice 2007/64/ES.
____________________

1 Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Doporučení 2 – odst. 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Členské státy by dále měly zajistit, aby 
poskytovatel finančních služeb, který 
zamítne spotřebiteli přístup k základnímu 
platebnímu účtu, o této skutečnosti 
dotyčného spotřebitele neprodleně 
a bezplatně informoval písemnou formou 
za použití jednoznačných a jasných 
formulací a aby uvedl důvody svého 
zamítavého stanoviska a odkázal jej na 
právní pomoc. Uvedené právo na 
informace lze omezit legislativními 
opatřeními, jedná-li se o nutné a přiměřené 
opatření s ohledem na cíle veřejné 
bezpečnosti nebo veřejného pořádku

Členské státy by dále měly zajistit, aby 
byly důvody pro zamítnutí ze strany 
poskytovatele platebních služeb v zásadě 
omezeny na předchozí spáchané finanční 
nebo hospodářské trestné činy, a aby 
poskytovatel finančních služeb, který 
zamítne spotřebiteli přístup k základnímu 
platebnímu účtu, o této skutečnosti 
dotyčného spotřebitele neprodleně 
a bezplatně informoval písemnou formou 
za použití jednoznačných a jasných 
formulací a aby uvedl důvody svého 
zamítavého stanoviska a odkázal jej na 
právní pomoc. Uvedené právo na 
informace lze omezit legislativními 
opatřeními, jedná-li se o nutné a přiměřené 
opatření s ohledem na cíle veřejné 
bezpečnosti nebo veřejného pořádku.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Evelyne Gebhardt, Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Doporučení 2 – odst. 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Členské státy by dále měly zajistit, aby 
poskytovatel finančních služeb, který 
zamítne spotřebiteli přístup k základnímu 
platebnímu účtu, o této skutečnosti 
dotyčného spotřebitele neprodleně 
a bezplatně informoval písemnou formou 
za použití jednoznačných a jasných 
formulací a aby uvedl důvody svého 
zamítavého stanoviska a odkázal jej na 

Členské státy by dále měly zajistit, aby 
poskytovatel finančních služeb, který 
zamítne spotřebiteli přístup k základnímu 
platebnímu účtu, o této skutečnosti 
dotyčného spotřebitele neprodleně 
a bezplatně informoval písemnou formou 
za použití jednoznačných a jasných 
formulací a aby uvedl důvody svého 
zamítavého stanoviska a odkázal jej na 
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právní pomoc. Uvedené právo na 
informace lze omezit legislativními 
opatřeními, jedná-li se o nutné a přiměřené 
opatření s ohledem na cíle veřejné 
bezpečnosti nebo veřejného pořádku

právní pomoc. Uvedené právo na 
informace lze omezit legislativními 
opatřeními, jedná-li se o nutné a přiměřené 
opatření s ohledem na cíle veřejné 
bezpečnosti nebo veřejného pořádku. 
Členské státy by měly spotřebitelům 
zajistit možnost podat stížnost proti 
rozhodnutí o zamítnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Anna Hedh

Návrh stanoviska
Doporučení 2 – odst. 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Komise a členské státy by měly usilovat 
o další upřesnění výkladu právních 
předpisů zaměřených proti praní 
špinavých peněz a proti financování 
terorismu, aby se zajistilo, že tyto předpisy 
budou v kontextu základních bankovních 
služeb uplatňovány vyváženým 
a přiměřeným způsobem. Nikomu by 
neměl být z těchto důvodů odepřen přístup 
nebo by mu nemělo být znemožněno mít 
základní platební účet, pokud k tomu 
nejsou opodstatněné a objektivní důvody. 
Tyto právní předpisy by se neměly nikdy 
používat jako neopodstatněná záminka 
pro odmítnutí obchodně méně 
atraktivních klientů.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Anna Hedh

Návrh stanoviska
Doporučení 2 – odst. 3 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit, aby postupy 
hloubkové kontroly klienta nevedly 
k diskriminačním praktikám nebo 
zbytečně nepružnému zacházení s klienty 
bez trvalého bydliště nebo bez 
standardního dokladu totožnosti. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat použití cílených 
opatření a postupů, pomocí kterých může 
klient bez trvalého bydliště nebo bez 
standardního dokladu totožnosti uspokojit 
požadavky hloubkové kontroly. Členské 
státy by v případě potřeby měly zřídit 
zvláštní režimy na pomoc těmto klientům, 
kdy úřady a orgány sociálních služeb 
vytvoří ve spolupráci s poskytovateli 
platebních služeb pevné a bezpečné 
nestandardní nástroje pro praktické 
řešení problémů s trvalým bydlištěm nebo 
se zjišťováním totožnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Doporučení 2 a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Doporučení 2a (právní předpisy v oblasti 
praní peněz a financování terorismu)

Právo na přístup k základnímu 
platebnímu účtu v rámci členského státu 
by mělo být zaručeno v souladu 
s požadavky směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 
26. října 2005 o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz 
a financování terorismu se zvláštním 
zřetelem na ustanovení týkající se 
hloubkové kontroly klienta. Závazky 
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poskytovatele platebních služeb vyplývající 
z příslušných evropských právních 
předpisů v oblasti praní peněz 
a financování terorismu zůstanou těmito 
právními předpisy nedotčeny.

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Měly by být zajištěny veškeré platební 
operace potřebné pro otevření, vedení 
i zrušení platebního účtu, služby 
umožňující vložení hotovosti na platební 
účet, jakož i provádění inkasa, peněžních 
převodů a platebních operací 
prostřednictvím platební karty, kterou lze 
běžně používat. 

Měly by být zajištěny veškeré platební 
operace potřebné pro otevření, vedení 
i zrušení platebního účtu, služby 
umožňující vložení hotovosti na platební 
účet, jakož i provádění inkasa, peněžních 
převodů a platebních operací 
prostřednictvím běžné platební karty přímo 
i na dálku. 

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Liem Hoang Ngoc

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Měly by být zajištěny veškeré platební 
operace potřebné pro otevření, vedení 
i zrušení platebního účtu, služby 
umožňující vložení hotovosti na platební 
účet, jakož i provádění inkasa, peněžních 
převodů a platebních operací 
prostřednictvím platební karty, kterou lze 
běžně používat.

Měly by být zajištěny veškeré platební 
operace potřebné pro otevření, vedení 
i zrušení platebního účtu, služby 
umožňující vložení hotovosti na platební 
účet, jakož i provádění inkasa, peněžních 
převodů a platebních operací 
prostřednictvím platební karty, kterou lze 
běžně používat. Počet uskutečněných 
operací by neměl být nijak omezen.
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Pozměňovací návrh 50
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Měly by být zajištěny veškeré platební 
operace potřebné pro otevření, vedení 
i zrušení platebního účtu, služby 
umožňující vložení hotovosti na platební 
účet, jakož i provádění inkasa, peněžních 
převodů a platebních operací 
prostřednictvím platební karty, kterou lze 
běžně používat.

Nediskriminačním způsobem by měly být 
zajištěny veškeré platební operace potřebné 
pro otevření, vedení i zrušení platebního 
účtu, výpisy z účtů, služby umožňující 
vložení hotovosti na platební účet, služby 
umožňující výběr hotovosti z platebního 
účtu, jakož i provádění inkasa, peněžních 
převodů a platebních operací 
prostřednictvím platební karty, kterou lze 
běžně používat.

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Měly by být zajištěny veškeré platební 
operace potřebné pro otevření, vedení 
i zrušení platebního účtu, služby 
umožňující vložení hotovosti na platební 
účet, jakož i provádění inkasa, peněžních 
převodů a platebních operací 
prostřednictvím platební karty, kterou lze 
běžně používat.

Měly by být zajištěny veškeré platební 
operace potřebné pro otevření, vedení 
i zrušení platebního účtu, služby 
umožňující vložení hotovosti na platební 
účet a přijímání platebních operací, jakož 
i provádění inkasa, peněžních převodů 
a platebních operací prostřednictvím 
platební karty, kterou lze běžně používat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Přístup k základnímu platebnímu účtu by 
neměl být podmíněn koupí dodatečných 
služeb.

Přístup k základnímu platebnímu účtu by 
neměl být podmíněn koupí dodatečných 
služeb, jako je např. sjednání pojištění, 
a jiných služeb nepeněžní povahy, např. 
předchozím uzavřením nájemní smlouvy.

Or. de

Pozměňovací návrh 53
Anna Hedh

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit, aby byl 
základní platební účet buď bezplatný, nebo 
aby byly náklady na jeho zpřístupnění 
přiměřené.

Členské státy by měly zajistit, aby byl 
základní platební účet buď bezplatný, nebo 
aby byly náklady na jeho zpřístupnění 
přiměřené. Pokud by se poplatky účtovaly, 
měly by být takové, aby vysoké náklady 
zákazníkovi nebránily si základní platební 
účet otevřít a používat jej.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit, aby byl 
základní platební účet buď bezplatný, nebo 

Členské státy by měly zajistit, aby byl 
základní platební účet buď bezplatný, nebo 
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aby byly náklady na jeho zpřístupnění 
přiměřené. 

aby byly náklady na jeho zpřístupnění 
přiměřené. Zvláštní pozornost by členské 
státy měly věnovat zejména spotřebitelům, 
kteří mají nízké příjmy nebo čelí 
osobnímu bankrotu, aby jim služby 
týkající se jejich přístupu k základnímu 
účtu byly poskytovány zdarma.

Or. el

Pozměňovací návrh 55
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit, aby byl 
základní platební účet buď bezplatný, nebo
aby byly náklady na jeho zpřístupnění
přiměřené.

Členské státy by měly zajistit, aby byl 
základní platební účet pokud možno
bezplatný. Náklady nesmí být vyšší než 
náklady vzniklé poskytovateli platebních 
služeb při poskytování služby a neměly by 
v žádném případě přesáhnout 10 EUR 
ročně.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Liem Hoang Ngoc

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit, aby byl 
základní platební účet buď bezplatný, nebo 
aby byly náklady na jeho zpřístupnění 
přiměřené. 

Členské státy by měly zajistit, aby byl 
základní platební účet bezplatný.

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Anna Hedh

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Poskytovatelé platebních služeb by měli 
mít povinnost zajistit, aby mezi produkty, 
které nabízejí, byl základní platební účet 
pro provádění základních platebních 
operací vždy cenově nejdostupnější, bez 
ohledu na to, jakým způsobem se srovnání 
provádí.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Anna Hedh

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aby se zajistilo, že náklady na základní 
platební služby v praxi nebudou 
přemrštěné, měl by každý členský stát 
stanovit horní hranici celkových ročních 
poplatků za zřízení a vedení základního 
platebního účtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Každý členský stát by měl také určit, co se 
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rozumí přiměřenou cenou, přičemž by měl 
přihlédnout ke kritériím, jako je výše 
národního důchodu a průměrná cena 
platebních účtů nebo celkové náklady na 
poskytování základního platebního účtu.

Or. el

Pozměňovací návrh 60
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

V případě, že poskytovatel platebních 
služeb účtuje spotřebiteli náklady na 
otevření, vedení či zrušení základního 
platebního účtu či na využívání jedné či 
více služeb uvedených v doporučení 3, 
měly by být tyto náklady finančně únosné 
a přiměřené.

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Možnosti „předplacených“ platebních karet 
nebo jiných způsobů platby sloužících 
ke stejnému účelu, které již existují 
v některých členských státech, by měly 
sloužit jako doplněk k základnímu 
platebnímu účtu a měly by být dále 
rozvíjeny.

Možnosti „předplacených“ platebních karet
poskytovaných bankovními nebo 
nebankovními institucemi, jako jsou
platby prostřednictvím mobilních 
telefonů, které již existují v některých 
členských státech a poskytují stejné funkce 
jako základní platební účet, jsou možnými 
alternativami k základnímu platebnímu 
účtu a měly by být dále rozvíjeny.
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Pozměňovací návrh 62
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

V současné době funguje mnoho 
základních platebních účtů výhradně přes 
internet, což je ideální pro elektronické 
obchodování, zároveň ovšem vylučuje 
z užívání část obyvatel, zejména osoby bez 
přístupu k internetu a starší osoby. Kvůli 
potenciálnímu znevýhodnění těchto 
spotřebitelů je třeba dbát na to, aby 
zamýšlený základní platební účet byl 
uživatelsky přívětivý, jednoduchý 
a bezpečný.

V současné době funguje mnoho 
základních platebních účtů výhradně přes 
internet, což je ideální pro elektronické 
obchodování, zároveň ovšem vylučuje 
z užívání osoby bez přístupu k internetu. Je 
třeba dbát na to, aby zamýšlený základní 
platební účet byl uživatelsky přívětivý, 
jednoduchý a bezpečný.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

V současné době funguje mnoho 
základních platebních účtů výhradně přes 
internet, což je ideální pro elektronické 
obchodování, zároveň ovšem vylučuje 
z užívání část obyvatel, zejména osoby bez 
přístupu k internetu a starší osoby. Kvůli 
potenciálnímu znevýhodnění těchto 
spotřebitelů je třeba dbát na to, aby 
zamýšlený základní platební účet byl 
uživatelsky přívětivý, jednoduchý 
a bezpečný. 

V současné době funguje mnoho 
základních platebních účtů výhradně přes 
internet, což je ideální pro elektronické 
obchodování, zároveň ovšem vylučuje 
z užívání část obyvatel, zejména osoby bez 
přístupu k internetu a starší osoby. Kvůli 
potenciálnímu znevýhodnění těchto 
spotřebitelů je třeba dbát na to, aby 
zamýšlený základní platební účet byl 
uživatelsky přívětivý, jednoduchý 
a bezpečný. Spravování tohoto účtu by 
mělo být možné jak prostřednictvím 
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internetu, mobilního telefonu či jiných 
existujících komunikačních prostředků, 
tak v bankovních pobočkách.

Or. el

Pozměňovací návrh 64
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

V současné době funguje mnoho 
základních platebních účtů výhradně přes 
internet, což je ideální pro elektronické 
obchodování, zároveň ovšem vylučuje 
z užívání část obyvatel, zejména osoby bez 
přístupu k internetu a starší osoby. Kvůli 
potenciálnímu znevýhodnění těchto 
spotřebitelů je třeba dbát na to, aby 
zamýšlený základní platební účet byl 
uživatelsky přívětivý, jednoduchý 
a bezpečný.

V současné době funguje mnoho 
základních platebních účtů výhradně přes 
internet, což je ideální pro elektronické 
obchodování, zároveň ovšem vylučuje 
z užívání část obyvatel, zejména osoby bez 
přístupu k internetu a starší osoby. Kvůli 
potenciálnímu znevýhodnění těchto 
spotřebitelů je třeba dbát na to, aby 
zamýšlený základní platební účet byl 
uživatelsky přívětivý, jednoduchý 
a bezpečný a aby jej bylo možné používat 
jak prostřednictvím internetu, mobilního 
telefonu či jiných dostupných 
komunikačních možností, tak v běžných 
bankovních pobočkách.

Or. de

Pozměňovací návrh 65
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Používání základního platebního účtu 
musí být prosto jakéhokoli projevu 
diskriminace.
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Or. de

Pozměňovací návrh 66
Liem Hoang Ngoc

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Při změně banky nebo při zrušení 
bankovního účtu nesmějí spotřebiteli 
vzniknout žádné nepřiměřeně vysoké
administrativní náklady nebo překážky. 

Při zrušení bankovního účtu nesmějí 
spotřebiteli vzniknout žádné 
administrativní náklady nebo překážky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Spotřebitel by neměl být povinen platit 
poplatky nebo pokuty za to, že kvůli 
okolnostem, které se nezakládají na jeho 
vlastní vůli, jako je nedostatečné pokrytí 
účtu z důvodu zpožděných příchozích 
plateb nebo příliš brzkých ochozích plateb 
(např. v případě pravidelných inkas, která 
jsou odečítána vždy ve stejný den),
přečerpá limit svého účtu. Případně
mohou členské státy speciálně pro tyto 
případy povolit nízké kontokorentní úvěry.

Spotřebitelé by měli být jasně informováni 
o poplatcích nebo pokutách za to, že
přečerpají limit svého účtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Ashley Fox
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Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Spotřebitel by neměl být povinen platit 
poplatky nebo pokuty za to, že kvůli 
okolnostem, které se nezakládají na jeho 
vlastní vůli, jako je nedostatečné pokrytí 
účtu z důvodu zpožděných příchozích 
plateb nebo příliš brzkých ochozích plateb 
(např. v případě pravidelných inkas, která 
jsou odečítána vždy ve stejný den), 
přečerpá limit svého účtu. Případně 
mohou členské státy speciálně pro tyto 
případy povolit nízké kontokorentní úvěry.

Případně mohou členské státy povolit nízké 
kontokorentní úvěry pro případ dočasných 
negativních zůstatků. Veškeré poplatky za 
tyto malé překlenovací úvěry by měly být 
přiměřené a přinejmenším stejně výhodné, 
jako je obvyklá cenová politika 
poskytovatele. 

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Spotřebitel by neměl být povinen platit 
poplatky nebo pokuty za to, že kvůli 
okolnostem, které se nezakládají na jeho 
vlastní vůli, jako je nedostatečné pokrytí 
účtu z důvodu zpožděných příchozích 
plateb nebo příliš brzkých odchozích 
plateb (např. v případě pravidelných 
inkas, která jsou odečítána vždy ve stejný 
den), přečerpá limit svého účtu. Případně 
mohou členské státy speciálně pro tyto 
případy povolit nízké kontokorentní úvěry.

Členské státy mohou případně povolit 
nízké kontokorentní úvěry. Poplatky 
z prodlení by měly být pro klienty 
přijatelné a alespoň tak výhodné jako 
podmínky, které jsou nabízeny v rámci
běžné cenové politiky.

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Olle Schmidt
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Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

V ostatních případech záleží na členských 
státech, zda v přiměřeném rámci možnost 
kontokorentních úvěrů zohlední.

vypouští se 

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Anna Hedh

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Spotřebitelé, kterých se týká zavádění 
základních platebních účtů, tvoří skupinu 
zákazníků se specifickými zájmy 
a potřebami. Aby se zajistilo, že se této 
skupině dostane pozorného a vstřícného 
přijetí, měli by zaměstnanci poskytovatelů 
platebních služeb v této souvislosti 
absolvovat odpovídající školení, měli by 
mít dostatek času a přiměřeně upravené 
prodejní cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Členské státy by měly v souvislosti se 
zavedením základních platebních účtů 
zahájit informační kampaně, jejichž 
prostřednictvím by se zvýšila pozornost 

Členské státy by měly prostřednictvím 
státních orgánů a společně se 
spotřebitelskými orgány nebo poradními 
sociálními institucemi v souvislosti se 
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věnovaná postupům, které je třeba uplatnit
v rámci práva na přístup k základním 
platebním účtům, jakož i postupům 
používaným při mimosoudních stížnostech 
a mechanizmech řešení sporů. 
Zprostředkování znalostí o finanční oblasti 
má pro spotřebitele obrovský význam, 
posiluje jejich postavení a zajišťuje jejich 
začlenění do vnitřního trhu.

zavedením základních platebních účtů 
zahájit informační kampaně, jejichž 
prostřednictvím by se zvýšila pozornost 
věnovaná postupům, které je třeba uplatnit 
v rámci práva na přístup k základním 
platebním účtům, jakož i postupům 
používaným při mimosoudních stížnostech 
a mechanizmech řešení sporů. 
Zprostředkování znalostí o finanční oblasti 
má pro spotřebitele obrovský význam, 
posiluje jejich postavení a zajišťuje jejich 
začlenění do vnitřního trhu.

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Členské státy by měly v souvislosti se 
zavedením základních platebních účtů 
zahájit informační kampaně, jejichž 
prostřednictvím by se zvýšila pozornost 
věnovaná postupům, které je třeba uplatnit 
v rámci práva na přístup k základním 
platebním účtům, jakož i postupům 
používaným při mimosoudních stížnostech 
a mechanizmech řešení sporů. 
Zprostředkování znalostí o finanční oblasti 
má pro spotřebitele obrovský význam, 
posiluje jejich postavení a zajišťuje jejich 
začlenění do vnitřního trhu.

Členské státy a Komise by měly 
v souvislosti se zavedením základních 
platebních účtů zahájit informační 
kampaně, jejichž prostřednictvím by se 
zvýšila pozornost věnovaná postupům, 
které je třeba uplatnit v rámci práva na 
přístup k základním platebním účtům, 
jakož i postupům používaným při 
mimosoudních stížnostech 
a mechanizmech řešení sporů. 
Zprostředkování znalostí o finanční oblasti 
má pro spotřebitele obrovský význam, 
posiluje jejich postavení a zajišťuje jejich 
začlenění do vnitřního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Konstantinos Poupakis
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Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Členské státy by měly v souvislosti se 
zavedením základních platebních účtů 
zahájit informační kampaně, jejichž 
prostřednictvím by se zvýšila pozornost 
věnovaná postupům, které je třeba uplatnit 
v rámci práva na přístup k základním 
platebním účtům, jakož i postupům 
používaným při mimosoudních stížnostech 
a mechanizmech řešení sporů. 
Zprostředkování znalostí o finanční oblasti 
má pro spotřebitele obrovský význam, 
posiluje jejich postavení a zajišťuje jejich 
začlenění do vnitřního trhu.

Členské státy by měly v souvislosti se 
zavedením základních platebních účtů 
zahájit informační kampaně, jejichž 
prostřednictvím by se zvýšila pozornost 
věnovaná postupům, které je třeba uplatnit 
v rámci práva na přístup k základním 
platebním účtům, jakož i postupům 
používaným při mimosoudních stížnostech 
a mechanismech řešení sporů. Propagace 
výhod používání základního platebního 
účtu a zprostředkování znalostí o finanční 
oblasti mají pro spotřebitele obrovský 
význam, posilují jejich postavení 
a zajišťují jejich začlenění do vnitřního 
trhu.

Or. el

Pozměňovací návrh 75
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ve spolupráci s organizacemi spotřebitelů 
a sociálními poradními orgány by měly 
být připraveny komunikační kampaně, 
které by na úrovni EU měly především 
zvýšit povědomí o dostupnosti základních 
bankovních služeb v celé Unii a 
o přeshraničních právech přístupu. Na 
úrovni členských států by se kampaň měla 
zaměřit na poskytnutí nezbytných 
a srozumitelných informací o vlastnostech 
základních bankovních účtů, podmínkách 
a praktických krocích při řešení 
konkrétních problémů, včetně problémů 
obyvatel bez bankovního účtu 
a migrujících pracovníků. Komunikační 
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kampaně na úrovni členských států by 
měly být ve více jazycích, s přihlédnutím 
k nejpoužívanějším mateřským jazykům 
menšinových skupin nebo přistěhovalců.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Poskytovatelé finančních služeb by měli 
mít povinnost poskytovat spotřebitelům 
potřebné informace k nabízenému 
základnímu platebnímu účtu písemně.

Poskytovatelé finančních služeb by měli 
mít povinnost poskytovat spotřebitelům 
potřebné informace k nabízenému 
základnímu platebnímu účtu písemně. Měli 
by být povinni propagovat nabízené 
základní bankovní účty jasným 
a srozumitelným způsobem 
prostřednictvím různých dostupných 
kanálů, tzn. na internetových stránkách 
poskytovatele a v pobočkách, kde by 
spotřebitelé měli mít snadno k dispozici 
standardizované stálé komunikační 
prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Poskytovatelé finančních služeb by měli 
mít povinnost poskytovat spotřebitelům 
potřebné informace k nabízenému 
základnímu platebnímu účtu písemně. 

Poskytovatelé finančních služeb by měli 
mít povinnost poskytovat spotřebitelům 
potřebné informace k nabízenému 
základnímu platebnímu účtu písemně 
a spotřebitel by měl být obeznámen také 
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s případnými náklady a podmínkami 
spojenými s užíváním účtu. Spotřebitel by 
měl být informován o tom, že využívání 
dodatečných služeb nepodmiňuje získání 
přístupu k základnímu platebnímu účtu. 
Informace o nákladech na služby jsou 
spotřebiteli zprostředkovány 
jednoznačným a srovnatelným způsobem, 
nejsou tištěny malými písmeny 
a nezůstávají skryty.

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Poskytovatelé finančních služeb by měli 
mít povinnost poskytovat spotřebitelům 
potřebné informace k nabízenému 
základnímu platebnímu účtu písemně. 

Poskytovatelé finančních služeb by měli 
poskytovat spotřebitelům odpovídající
informace k nabízenému základnímu 
platebnímu účtu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Doporučení 3 – odst. 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Výběr hotovosti z bankomatu by měl být 
umožňován pokud možno bezplatně, a to 
bez ohledu na to, které bance daný 
bankomat patří.

Or. de
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Pozměňovací návrh 80
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Doporučení 4 – odst. 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Členské státy by měly mít povinnost 
zajistit přijetí vhodných a účinných 
postupů pro vyřizování stížností 
a opravných prostředků za účelem 
mimosoudního řešení sporů týkajících se 
práv a povinností stanovených podle zásad 
právních předpisů mezi poskytovateli 
platebních služeb a klienty, v případě 
potřeby s využitím stávajících orgánů. 
Alternativní subjekty pro řešení sporů 
musí být nezávislé, snadno dostupné 
a jejich služby by měly být bezplatné. 
Jejich rozhodnutí by měla být právně 
závazná. Aby se zajistila jejich 
nestrannost, musí být zajištěno rovné 
zastoupení poskytovatelů, spotřebitelů 
a ostatních uživatelů. Členské státy by 
měly být povinny zajistit, aby byli všichni 
poskytovatelé základních bankovních účtů 
členy jednoho nebo více takovýchto 
subjektů, které provádějí postupy pro
vyřizování stížností a opravných 
prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Doporučení 4 – odst. 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Členské státy by měly být povinny zajistit, 
aby subjekty ADR aktivně spolupracovaly 
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na řešení přeshraničních sporů. Pokud se 
spory týkají stran v různých členských 
státech, měla by se pro řešení stížností 
spotřebitelů využívat síť FIN NET.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Doporučení 4 – odst. 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Spotřebitel dostane k dispozici přístupné, 
cenově dostupné, nezávislé, spravedlivé, 
srozumitelné, použitelné a účinné 
alternativní mechanismy řešení sporů 
a nápravy.

Or. de

Pozměňovací návrh 83
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Doporučení 4 – odst. 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Transparentnost, povinnost podávat 
informace a informační kampaně by se 
měly vztahovat na širší oblast, než jsou 
podmínky produktů a alternativních 
mechanismů řešení sporů a možností 
nápravy. Komplexní informační systém na 
ochranu spotřebitele v oblasti retailových 
finančních a bankovních služeb by měl 
zahrnovat rovněž systém pro dohled 
a varování před škodlivými produkty. 
Orgány dohledu by měly hrát aktivní roli 
v zajišťování toho, aby spotřebitelé měli 
trvalý přístup k aktualizovaným a úplným 
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informacím o účtech, které si sjednali 
nebo mohou sjednat.

Or. de

Pozměňovací návrh 84
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Doporučení 4 – odst. 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Vnitrostátní orgány, které jsou 
zodpovědné za kontrolu dodržování 
právních předpisů v této oblasti, by měly 
vypracovat také „osvědčené postupy“ 
bankovních institucí a podporovat jejich 
uplatňování na daném území. O vývoji 
v této oblasti by měla být zároveň 
informována i Komise. Iniciativy Komise, 
jako je Europe Direct nebo SOLVIT, 
vnitrostátní orgány, např. finanční 
ombudsman, a spotřebitelské organizace, 
které shromažďují stížnosti občanů 
týkající se přístupu k bankovním službám, 
by o svých poznatcích a závěrech také 
měly podávat zprávy Komisi, neboť právě 
ony jsou nejlépe obeznámeny s problémy 
běžných občanů a spotřebitelů.

Or. de

Pozměňovací návrh 85
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Doporučení 4 – odst. 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Příslušné vnitrostátní orgány by měly 
zkoumat „osvědčené postupy“ a přijímat 
opatření proti jakémukoli jednání 
bankovních institucí, které porušuje právo 
spotřebitele na základní platební účet.
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Or. de

Pozměňovací návrh 86
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Doporučení 5 – odst. 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Komise ukládá Evropskému parlamentu 
a Radě, aby nejpozději do uplynutí dvou let 
od vstupu právních předpisů v platnost 
vypracovaly obsáhlou zprávu o jejich 
používání a uplatňování. Tato zpráva by se 
měla mj. týkat toho, zda jsou zapotřebí 
dodatečná opatření, případně by měla 
obsahovat návrhy na úpravu či novelizaci 
příslušných právních předpisů.

Komise ukládá Evropskému parlamentu 
a Radě, aby nejpozději do uplynutí tří let 
od vstupu právních předpisů v platnost 
vypracovaly obsáhlou zprávu o jejich 
používání a uplatňování. Tato zpráva by se 
měla mj. týkat toho, zda jsou zapotřebí 
dodatečná opatření, případně by měla 
obsahovat návrhy na úpravu či novelizaci 
příslušných právních předpisů.

Or. de

Pozměňovací návrh 87
Liem Hoang Ngoc

Návrh stanoviska
Doporučení 5 – odst. 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zaručit, aby 
poskytovatelé finančních služeb 
vnitrostátním úřadům pravidelně sdělovali 
spolehlivé informace o počtu otevřených 
základních platebních účtů, počtu 
zamítnutých žádostí o otevření účtu 
a důvody tohoto zamítnutí, zrušení 
takových účtů a o nákladech spojených 
s těmito účty.

Členské státy by měly zaručit, aby 
poskytovatelé finančních služeb 
vnitrostátním úřadům pravidelně sdělovali 
spolehlivé informace o počtu otevřených 
základních platebních účtů, počtu 
zamítnutých žádostí o otevření účtu 
a důvody tohoto zamítnutí a zrušení 
takových účtů.
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