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Poprawka 1
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że konsumentom w 
całej Unii Europejskiej należy 
zagwarantować prawo dostępu do usług 
płatniczych oraz możliwość pełnego 
korzystania z rynku wewnętrznego;

A. mając na uwadze, że konsumentom w 
całej Unii Europejskiej należy 
zagwarantować prawo dostępu do 
bezpłatnych podstawowych usług 
płatniczych oraz możliwość pełnego 
korzystania z rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 2
Olle Schmidt

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że prawo to powinno 
przysługiwać każdej osobie przebywającej 
legalnie w Unii, a swoboda 
przemieszczania się osób stanowi 
najwyższe dobro, szczególnie dla 
studentów, pracobiorców, pracowników 
oddelegowanych i sezonowych oraz 
wszystkich osób, które ze względu na 
swoją działalność korzystają w pewnym 
zakresie z mobilności transgranicznej, ale
także dla osób o niskich dochodach lub 
osób znajdujących się w stanie upadłości 
konsumenckiej;

B. mając na uwadze, że prawo to powinno 
przysługiwać każdej osobie przebywającej 
legalnie w Unii, a swoboda 
przemieszczania się osób stanowi 
najwyższe dobro;

Or. en

Poprawka 3
Hans-Peter Mayer
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Projekt opinii
Punkt C preambuły

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że prawo to powinno 
przysługiwać również osobom, które chcą 
otworzyć konto bankowe w państwie 
członkowskim bez konieczności 
zamknięcia istniejącego konta w innym 
państwie członkowskim;

C. mając na uwadze, że prawo to powinno 
przysługiwać również osobom, które na 
podstawie istniejącego związku z danym 
państwem członkowskim chcą otworzyć 
konto bankowe w tym państwie 
członkowskim bez konieczności 
zamknięcia istniejącego konta w innym 
państwie członkowskim;

Or. de

Poprawka 4
Ashley Fox

Projekt opinii
Punkt C preambuły

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że prawo to powinno 
przysługiwać również osobom, które chcą
otworzyć konto bankowe w państwie 
członkowskim bez konieczności 
zamknięcia istniejącego konta w innym 
państwie członkowskim;

C. mając na uwadze, że prawo to powinno 
przysługiwać również osobom, które
potrzebują otworzyć konto bankowe w
więcej niż jednym państwie członkowskim, 
ponieważ mają związki z każdym z tych 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 5
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że prawo dostępu 
do zwykłego rachunku płatniczego nie 
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może być uzależnione od nabycia 
dodatkowych usług i produktów 
bankowych;

Or. el

Poprawka 6
Olle Schmidt

Projekt opinii
Punkt D preambuły

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że obecne 
restrykcyjne kryteria stosowane przez 
dostawców usług płatniczych przy 
otwieraniu rachunków płatniczych, które 
wykraczają poza wymogi wynikające z 
przepisów prawa, ograniczają prawo 
pracowników do swobodnego 
przemieszczania się w Unii;

D. mając na uwadze, że obecne 
restrykcyjne kryteria stosowane przez 
dostawców usług płatniczych przy 
otwieraniu rachunków płatniczych, które 
wykraczają poza wymogi wynikające z 
przepisów prawa, ograniczają prawo do 
swobodnego przemieszczania się w Unii;

Or. en

Poprawka 7
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Punkt F preambuły

Projekt opinii Poprawka

F. mając na uwadze, że w swoim 
programie prac na rok 2011 Komisja 
zapowiedziała opublikowanie instrumentu 
legislacyjnego dotyczącego dostępu do 
rachunku bankowego, zamiast tego wydała 
jednak jedynie w dniu 18 lipca 2011 r.
zalecenie w sprawie dostępu do zwykłego 
rachunku płatniczego; mając na uwadze, że 
jedynie instrument legislacyjny może 
zapewnić obywatelom niezbędną pewność 
prawną;

F. mając na uwadze, że w swoim 
programie prac na rok 2011 Komisja 
zapowiedziała opublikowanie instrumentu 
legislacyjnego dotyczącego dostępu do 
rachunku bankowego, zamiast tego wydała 
jednak jedynie w dniu 18 lipca 2011 r.
zalecenie w sprawie dostępu do zwykłego 
rachunku płatniczego; mając na uwadze, 
że dotychczas nie udało się skutecznie 
zapewnić dobrowolnego zobowiązania się 
banków do zapewnienia powszechnego 
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dostępu do zwykłego rachunku 
płatniczego; mając na uwadze, że jedynie 
instrument legislacyjny może zapewnić 
obywatelom niezbędną pewność prawną;

Or. de

Poprawka 8
Emilie Turunen

Projekt opinii
Punkt F preambuły

Projekt opinii Poprawka

F. mając na uwadze, że w swoim 
programie prac na rok 2011 Komisja 
zapowiedziała opublikowanie instrumentu 
legislacyjnego dotyczącego dostępu do 
rachunku bankowego, zamiast tego wydała 
jednak jedynie w dniu 18 lipca 2011 r.
zalecenie w sprawie dostępu do zwykłego 
rachunku płatniczego; mając na uwadze, że 
jedynie instrument legislacyjny może 
zapewnić obywatelom niezbędną pewność 
prawną;

F. mając na uwadze, że w swoim 
programie prac na rok 2011 Komisja 
zapowiedziała opublikowanie instrumentu 
legislacyjnego dotyczącego dostępu do 
rachunku bankowego, zamiast tego wydała 
jednak jedynie w dniu 18 lipca 2011 r.
zalecenie w sprawie dostępu do zwykłego 
rachunku płatniczego; mając na uwadze, 
że pomimo zalecenia 15 państw 
członkowskich nadal nie wdrożyło 
przepisów prawnych lub 
nieobowiązkowych nakładających na 
banki obowiązek oferowania 
podstawowych usług bankowych; mając 
na uwadze, że jedynie instrument
legislacyjny może zapewnić obywatelom 
niezbędną pewność prawną;

Or. en

Poprawka 9
Olle Schmidt

Projekt opinii
Punkt F preambuły

Projekt opinii Poprawka

F. mając na uwadze, że w swoim 
programie prac na rok 2011 Komisja 
zapowiedziała opublikowanie instrumentu 

F. mając na uwadze, że w swoim 
programie prac na rok 2011 Komisja 
zapowiedziała opublikowanie instrumentu 



AM\899713PL.doc 7/47 PE487.690v03-00

PL

legislacyjnego dotyczącego dostępu do 
rachunku bankowego, zamiast tego wydała 
jednak jedynie w dniu 18 lipca 2011 r.
zalecenie w sprawie dostępu do zwykłego 
rachunku płatniczego; mając na uwadze, że 
jedynie instrument legislacyjny może 
zapewnić obywatelom niezbędną pewność 
prawną;

legislacyjnego dotyczącego dostępu do 
rachunku bankowego, zamiast tego wydała 
jednak jedynie w dniu 18 lipca 2011 r.
zalecenie w sprawie dostępu do zwykłego 
rachunku płatniczego; mając na uwadze, że
instrument legislacyjny może lepiej 
zapewnić obywatelom niezbędną pewność 
prawną;

Or. en

Poprawka 10
Ashley Fox

Projekt opinii
Punkt F preambuły

Projekt opinii Poprawka

F. mając na uwadze, że w swoim 
programie prac na rok 2011 Komisja 
zapowiedziała opublikowanie instrumentu 
legislacyjnego dotyczącego dostępu do 
rachunku bankowego, zamiast tego wydała 
jednak jedynie w dniu 18 lipca 2011 r. 
zalecenie w sprawie dostępu do zwykłego 
rachunku płatniczego; mając na uwadze, że
jedynie instrument legislacyjny może 
zapewnić obywatelom niezbędną pewność 
prawną;

F. mając na uwadze, że w swoim 
programie prac na rok 2011 Komisja 
zapowiedziała opublikowanie instrumentu 
legislacyjnego dotyczącego dostępu do 
rachunku bankowego, zamiast tego wydała 
jednak jedynie w dniu 18 lipca 2011 r. 
zalecenie w sprawie dostępu do zwykłego 
rachunku płatniczego; mając na uwadze, że
Komisja powinna ocenić wszystkie opcje 
polityczne w szczegółowej ocenie wpływu 
zanim przedstawi jakikolwiek instrument 
legislacyjny, który powinien przybrać 
postać dyrektywy tylko, jeżeli uzna się to 
za konieczne;

Or. en

Poprawka 11
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Punkt F a preambuły (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Fa. mając na uwadze, że aby wesprzeć 
rozpowszechnianie zwykłych rachunków 
płatniczych, konieczne jest również 
dostosowanie rynku poprzez powszechną 
akceptację nie tylko kart kredytowych, 
lecz także kart do zwykłych rachunków 
płatniczych;

Or. de

Poprawka 12
Olle Schmidt

Projekt opinii
Punkt G preambuły

Projekt opinii Poprawka

G. mając na uwadze, że brak dostępu do 
rachunków płatniczych utrudnia 
konsumentom uczestnictwo w głównym
rynku usług finansowych oraz korzystanie 
z istotnych dóbr i usług, co utrudnia lub 
uniemożliwia integrację społeczną i 
finansową, często ze szkodą dla 
najsłabszych członków społeczeństwa;

G. mając na uwadze, że brak dostępu do 
rachunków płatniczych utrudnia 
konsumentom uczestnictwo w głównym 
rynku usług finansowych oraz korzystanie 
z istotnych dóbr i usług, co utrudnia lub 
uniemożliwia integrację społeczną i 
finansową;

Or. en

Poprawka 13
Olle Schmidt

Projekt opinii
Punkt H preambuły

Projekt opinii Poprawka

H. mając na uwadze, że zasady dostępu do 
zwykłego rachunku płatniczego powinny 
być określone dla całej Unii i spójnie 
stosowane, z myślą o wsparciu integracji i 
spójności społecznej;

H. mając na uwadze, że zasady dostępu do 
zwykłego rachunku płatniczego powinny 
być określone dla całej Unii i spójnie 
stosowane;
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Or. en

Poprawka 14
Olle Schmidt

Projekt opinii
Punkt J preambuły

Projekt opinii Poprawka

J. mając na uwadze, że studenci, 
pracobiorcy oraz usługodawcy, którzy
chcą korzystać z europejskiej mobilności, 
często spotykają się z ogromnymi 
trudnościami;

J. mając na uwadze, że osoby, które chcą 
korzystać z europejskiej mobilności, często 
spotykają się z ogromnymi trudnościami;

Or. en

Poprawka 15
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Punkt J a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ja. mając na uwadze, że ze względu na 
nieodłączne trudności związane z 
praktykami bankowymi szczególną uwagę 
należy poświęcić określonym najsłabiej 
chronionym grupom społecznym takim 
jak bezdomni konsumenci, a także 
konsumentom będącym analfabetami i 
konsumentom o niskiej sprawności w 
zakresie czytania i pisania oraz 
konsumentom w starszym wieku;

Or. en

Poprawka 16
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
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Punkt K preambuły

Projekt opinii Poprawka

K. mając na uwadze, że obecnie jednolity 
obszar płatności w euro (SEPA) ma na celu 
zagwarantowanie, że jeden rachunek 
bankowy wystarczy do przeprowadzania 
wszystkich transakcji krajowych i 
międzynarodowych, nie zakończono wciąż 
jednak procesu tworzenia tego obszaru;
mając na uwadze, że ta sytuacja sprawia, iż 
konieczne jest przyjęcie środków 
uzupełniających, aby wzmocnić jego 
działanie we wszystkich państwach 
członkowskich.

K. mając na uwadze, że obecnie jednolity 
obszar płatności w euro (SEPA) ma na celu 
zagwarantowanie, że jeden rachunek 
bankowy wystarczy do przeprowadzania 
wszystkich transakcji krajowych i 
międzynarodowych, nie zakończono wciąż 
jednak procesu tworzenia tego obszaru;
mając na uwadze, że ta sytuacja sprawia, iż 
konieczne jest zapewnienie przejrzystości 
w odniesieniu do usług i związanych z 
nimi kosztów oraz przyjęcie środków 
uzupełniających, aby wzmocnić jego 
działanie we wszystkich państwach 
członkowskich.

Or. de

Poprawka 17
Olle Schmidt

Projekt opinii
Punkt L preambuły

Projekt opinii Poprawka

L. mając na uwadze, że konsumenci 
nieposiadający rachunku bankowego są 
zmuszeni do korzystania z gotówki, co nie 
tylko ogranicza wybór możliwości 
dokonywania płatności i powoduje 
wykluczenie z obrotu elektronicznego, ale 
jest również droższe i jest równoznaczne z 
pobieraniem „dopłaty za biedę”; mając na 
uwadze, że dotyczy to w szczególności 
określonych najsłabiej chronionych grup 
społecznych, takich jak bezdomni, osoby 
starsze i imigranci;

L. mając na uwadze, że konsumenci 
nieposiadający rachunku bankowego są 
zmuszeni do korzystania z gotówki, co nie 
tylko ogranicza wybór możliwości 
dokonywania płatności i powoduje 
wykluczenie z obrotu elektronicznego, ale 
jest również droższe;

Or. en
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Poprawka 18
Olle Schmidt

Projekt opinii
Punkt M preambuły

Projekt opinii Poprawka

M. mając na uwadze, że życie bez 
rachunku bankowego w kraju pobytu 
poważnie utrudnia możliwość zdobycia 
stałej pracy, wynajmu mieszkania, płacenia 
podatków i otrzymywania wynagrodzenia;
mając na uwadze, że odmowa założenia 
rachunku bankowego lub oferowanie mniej 
korzystnych warunków ze względu na 
miejsce zamieszkania stanowi 
dyskryminację, której często można 
uniknąć i która stoi w sprzeczności z 
zasadą swobodnego przemieszczania się 
obywateli i pracowników;

M. mając na uwadze, że życie bez 
rachunku bankowego w kraju pobytu 
poważnie utrudnia możliwość zdobycia 
stałej pracy, wynajmu mieszkania, płacenia 
podatków i otrzymywania wynagrodzenia;
mając na uwadze, że odmowa założenia 
rachunku bankowego lub oferowanie mniej 
korzystnych warunków ze względu na 
sytuację społeczną lub ekonomiczną 
stanowi dyskryminację;

Or. en

Poprawka 19
Emilie Turunen

Projekt opinii
Punkt N preambuły

Projekt opinii Poprawka

N. mając na uwadze, że zarówno 
konsumenci, jak i przedsiębiorcy, 
skorzystaliby na umożliwieniu 30 
milionom ludzi nieposiadającym rachunku 
bankowego (dane analizy zleconej przez 
Parlament Europejski) dostępu do 
zwykłego rachunku płatniczego, a tym 
samym na wzmocnieniu rynku 
wewnętrznego i praw konsumentów;

N. mając na uwadze, że zarówno 
konsumenci, jak i przedsiębiorcy, 
skorzystaliby na umożliwieniu 30 
milionom ludzi w wieku powyżej 18 lat 
nieposiadającym rachunku bankowego 
(dane analizy zleconej przez Parlament 
Europejski) dostępu do zwykłego rachunku 
płatniczego, a tym samym na wzmocnieniu 
rynku wewnętrznego i praw konsumentów;

Or. en
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Poprawka 20
Olle Schmidt

Projekt opinii
Zalecenie 1 – ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

Zgodnie z dyrektywą 2011/83/UE w 
sprawie praw konsumentów konsument 
oznacza osobę fizyczną, która działa w 
celach niezwiązanych z działalnością 
handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani 
wykonywaniem wolnego zawodu.
Formułując tę definicję, Komisja musi 
jasno określić, że konsumentami są 
również mobilni pracownicy i studenci, 
którzy w związku z tym mają prawo 
dostępu do zwykłego rachunku 
płatniczego.

Zgodnie z dyrektywą 2011/83/UE w 
sprawie praw konsumentów konsument 
oznacza osobę fizyczną, która działa w 
celach niezwiązanych z działalnością 
handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani 
wykonywaniem wolnego zawodu.
Formułując tę definicję, Komisja musi 
jasno określić, że konsumentami są 
również wszyscy mobilni obywatele Unii, 
którzy w związku z tym mają prawo 
dostępu do zwykłego rachunku 
płatniczego.

Or. en

Poprawka 21
Emilie Turunen

Projekt opinii
Zalecenie 1 – ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

Zwykły rachunek płatniczy to taki 
rachunek bankowy, który umożliwia 
konsumentowi dokonywanie wszelkich 
zwykłych płatności w ramach dostępnych 
środków.

Zwykły rachunek płatniczy to taki 
rachunek bankowy, który umożliwia 
konsumentowi dokonywanie wszelkich 
zwykłych operacji płatniczych w ramach 
dostępnych środków, w tym lokowanie 
środków pieniężnych na rachunku i 
otrzymywanie transakcji, a także 
wykonywanie poleceń zapłaty, przelewów, 
wypłat gotówki i transakcji płatniczych 
przy użyciu karty płatniczej codziennego 
użytku oraz sporządzanie wyciągu z konta.

Or. en
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Poprawka 22
Olle Schmidt

Projekt opinii
Zalecenie 1 – ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

Zwykły rachunek płatniczy to taki 
rachunek bankowy, który umożliwia 
konsumentowi dokonywanie wszelkich 
zwykłych płatności w ramach dostępnych 
środków.

Zwykły rachunek płatniczy to taki 
rachunek bankowy, który umożliwia 
konsumentowi dokonywanie wszelkich 
standardowych płatności w ramach 
dostępnych środków.

Or. en

Poprawka 23
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Zalecenie 1 – ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

Prawo dostępu do zwykłego rachunku 
płatniczego powinno przysługiwać 
wszystkim konsumentom, chyba że istnieją 
poważne powody odmówienia tego prawa.
Chodzi tu o prawo dostępu do zwykłego 
rachunku płatniczego, a nie o obowiązek 
posiadania rachunku bankowego.

skreślony

Or. en

Poprawka 24
Olle Schmidt

Projekt opinii
Zalecenie 1 – ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

Prawo dostępu do zwykłego rachunku 
płatniczego powinno przysługiwać 
wszystkim konsumentom, chyba że istnieją 

Prawo dostępu do zwykłego rachunku 
płatniczego powinno przysługiwać 
wszystkim konsumentom, chyba że istnieją 
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poważne powody odmówienia tego prawa.
Chodzi tu o prawo dostępu do zwykłego 
rachunku płatniczego, a nie o obowiązek 
posiadania rachunku bankowego.

uzasadnione powody odmówienia tego 
prawa. Chodzi tu o prawo dostępu do 
zwykłego rachunku płatniczego, a nie o 
obowiązek posiadania rachunku 
bankowego.

Or. en

Poprawka 25
Ashley Fox

Projekt opinii
Zalecenie 1 – ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

Prawo dostępu do zwykłego rachunku 
płatniczego powinno przysługiwać 
wszystkim konsumentom, chyba że istnieją 
poważne powody odmówienia tego prawa. 
Chodzi tu o prawo dostępu do zwykłego 
rachunku płatniczego, a nie o obowiązek 
posiadania rachunku bankowego.

Prawo dostępu do zwykłego rachunku 
płatniczego powinno przysługiwać 
wszystkim konsumentom, chyba że istnieją 
poważne powody odmówienia tego prawa, 
takie jak popełnione oszustwo, pranie 
brudnych pieniędzy lub niezakończone 
postępowanie upadłościowe. Chodzi tu o 
prawo dostępu do zwykłego rachunku 
płatniczego, a nie o obowiązek posiadania 
rachunku bankowego. Jednak instytucja 
udzielająca dostępu powinna uznać 
otwarcie konta oraz korzystanie z niego za
rozsądne i powinna zachować 
uprawnienia do odrzucenia wniosku lub 
zamknięcia konta, jeżeli nie zostaną 
spełnione uprzednio określone warunki.

Or. en

Poprawka 26
Emilie Turunen

Projekt opinii
Zalecenie 1 – ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

Prawo dostępu do zwykłego rachunku 
płatniczego powinno przysługiwać 
wszystkim konsumentom, chyba że istnieją 
poważne powody odmówienia tego prawa.

Prawo dostępu do zwykłego rachunku 
płatniczego powinno przysługiwać 
wszystkim konsumentom. Dostęp do 
zwykłego bankowego rachunku 
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Chodzi tu o prawo dostępu do zwykłego 
rachunku płatniczego, a nie o obowiązek 
posiadania rachunku bankowego.

płatniczego nie powinien być w żadnych 
okolicznościach uzależniony od zakupu 
innych produktów lub usług, np. 
ubezpieczenia lub otwarcia dodatkowego 
rachunku bankowego.

Or. en

Poprawka 27
Evelyne Gebhardt, Cornelis de Jong

Projekt opinii
Zalecenie 2 – ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby każdy konsument przebywający 
legalnie na terytorium Unii był uprawniony 
do otwarcia zwykłego rachunku 
płatniczego u dostawcy usług płatniczych 
na ich terytorium, a także do korzystania z 
takiego rachunku. Nie powinno mieć przy 
tym znaczenia, czy konsument posiada w 
innym państwie członkowskim rachunek, 
za pomocą którego może korzystać w tym 
państwie z usług wymienionych w 
zaleceniu nr 3. Takie prawo przysługuje 
niezależnie od sytuacji finansowej 
konsumenta.

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby każdy konsument przebywający 
legalnie na terytorium Unii był uprawniony 
do otwarcia zwykłego rachunku 
płatniczego u dostawcy usług płatniczych 
na ich terytorium, a także do korzystania z 
takiego rachunku. Nie powinno mieć przy 
tym znaczenia, czy konsument posiada w 
innym państwie członkowskim rachunek, 
za pomocą którego może korzystać w tym 
państwie z usług wymienionych w 
zaleceniu nr 3. Takie prawo przysługuje 
niezależnie od sytuacji finansowej 
konsumenta, na przykład od poziomu lub 
regularności dochodów, zatrudnienia, 
historii kredytowej, poziomu zadłużenia, 
indywidualnej sytuacji w zakresie 
upadłości lub przyszłej działalności.

Or. en

Poprawka 28
Ashley Fox

Projekt opinii
Zalecenie 2 – ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby każdy konsument przebywający 
legalnie na terytorium Unii był uprawniony 
do otwarcia zwykłego rachunku 
płatniczego u dostawcy usług płatniczych 
na ich terytorium, a także do korzystania z 
takiego rachunku. Nie powinno mieć przy 
tym znaczenia, czy konsument posiada w 
innym państwie członkowskim rachunek, 
za pomocą którego może korzystać w tym 
państwie z usług wymienionych w 
zaleceniu nr 3. Takie prawo przysługuje 
niezależnie od sytuacji finansowej 
konsumenta.

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby każdy konsument przebywający 
legalnie na terytorium Unii był uprawniony 
do otwarcia zwykłego rachunku 
płatniczego u dostawcy usług płatniczych 
na ich terytorium, a także do korzystania z 
takiego rachunku. Nie powinno mieć przy 
tym znaczenia, czy konsument posiada w 
innym państwie członkowskim rachunek, 
za pomocą którego może korzystać w tym 
państwie z usług wymienionych w 
zaleceniu nr 3. Takie prawo przysługuje 
niezależnie od sytuacji finansowej 
konsumenta, z wyjątkiem skazania za 
oszustwo, pranie brudnych pieniędzy lub 
w przypadku niezakończonego 
postępowania upadłościowego.

Or. en

Poprawka 29
Olle Schmidt

Projekt opinii
Zalecenie 2 – ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby każdy konsument przebywający 
legalnie na terytorium Unii był uprawniony 
do otwarcia zwykłego rachunku 
płatniczego u dostawcy usług płatniczych 
na ich terytorium, a także do korzystania z 
takiego rachunku. Nie powinno mieć przy 
tym znaczenia, czy konsument posiada w 
innym państwie członkowskim rachunek, 
za pomocą którego może korzystać w tym 
państwie z usług wymienionych w 
zaleceniu nr 3. Takie prawo przysługuje 
niezależnie od sytuacji finansowej 
konsumenta.

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby każdy konsument przebywający 
legalnie na terytorium Unii był uprawniony 
do otwarcia zwykłego rachunku 
płatniczego u dostawcy komercyjnych 
usług płatniczych na ich terytorium, a także 
do korzystania z takiego rachunku. Nie 
powinno mieć przy tym znaczenia, czy 
konsument posiada w innym państwie 
członkowskim rachunek, za pomocą 
którego może korzystać w tym państwie z 
usług wymienionych w zaleceniu nr 3.
Takie prawo przysługuje niezależnie od 
sytuacji finansowej konsumenta.

Or. en
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Poprawka 30
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Zalecenie 2 – ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby każdy konsument przebywający 
legalnie na terytorium Unii był uprawniony 
do otwarcia zwykłego rachunku 
płatniczego u dostawcy usług płatniczych 
na ich terytorium, a także do korzystania z 
takiego rachunku. Nie powinno mieć przy 
tym znaczenia, czy konsument posiada w 
innym państwie członkowskim rachunek, 
za pomocą którego może korzystać w tym 
państwie z usług wymienionych w 
zaleceniu nr 3. Takie prawo przysługuje 
niezależnie od sytuacji finansowej 
konsumenta.

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby każdy konsument przebywający 
legalnie na terytorium Unii był uprawniony 
do otwarcia zwykłego rachunku 
płatniczego u dostawcy usług płatniczych 
na ich terytorium, a także do korzystania z 
takiego rachunku. Konsument musi mieć 
jednak możliwy do udowodnienia związek 
z danym państwem członkowskim, w 
którym zamierza otworzyć zwykły 
rachunek płatniczy. Taki związek może 
mieć postać na przykład (planowanego) 
miejsca zamieszkania, (przyszłego) 
miejsca pracy lub (przyszłych) studiów.
Przy otwieraniu rachunku nie powinno 
mieć znaczenia to, czy konsument posiada 
w innym państwie członkowskim 
rachunek, za pomocą którego może 
korzystać w tym państwie z usług 
wymienionych w zaleceniu nr 3. Takie 
prawo przysługuje niezależnie od sytuacji 
finansowej konsumenta.

Or. de

Poprawka 31
Olle Schmidt

Projekt opinii
Zalecenie 2 – ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby wszystkie banki obsługujące 
klientów prywatnych były zobowiązane do 
oferowania zwykłych rachunków 
płatniczych, w celu uniknięcia 

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby wszystkie banki prowadzące 
bankowość detaliczną były zobowiązane 
do oferowania zwykłych rachunków 
płatniczych, w celu uniknięcia 
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dyskryminacji i nieuczciwej konkurencji 
między bankami, o ile w danym państwie 
członkowskich nie ma szczególnych 
przepisów w tym zakresie.

dyskryminacji i nieuczciwej konkurencji 
między bankami, o ile w danym państwie 
członkowskim nie ma szczególnych 
przepisów w tym zakresie.

Or. en

Poprawka 32
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Zalecenie 2 – ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby wszystkie banki obsługujące 
klientów prywatnych były zobowiązane do 
oferowania zwykłych rachunków 
płatniczych, w celu uniknięcia 
dyskryminacji i nieuczciwej konkurencji 
między bankami, o ile w danym państwie 
członkowskich nie ma szczególnych 
przepisów w tym zakresie.

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby wszystkie banki obsługujące 
klientów prywatnych były zobowiązane do 
oferowania zwykłych rachunków 
płatniczych bez zobowiązań do nabycia 
dodatkowych usług i produktów 
bankowych, w celu uniknięcia 
dyskryminacji i nieuczciwej konkurencji 
między bankami, o ile w danym państwie 
członkowskich nie ma szczególnych 
przepisów w tym zakresie.

Or. el

Poprawka 33
Ashley Fox

Projekt opinii
Zalecenie 2 – ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby wszystkie banki obsługujące 
klientów prywatnych były zobowiązane do 
oferowania zwykłych rachunków
płatniczych, w celu uniknięcia 
dyskryminacji i nieuczciwej konkurencji 
między bankami, o ile w danym państwie 
członkowskich nie ma szczególnych 

Każde państwo członkowskie może 
decydować, czy dostępu do podstawowych 
usług bankowych powinna udzielać jedna 
czy wiele instytucji bankowych lub 
pozabankowych (inni dostawcy usług
płatniczych).
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przepisów w tym zakresie.

Or. en

Poprawka 34
Emilie Turunen

Projekt opinii
Zalecenie 2 – ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby wszystkie banki obsługujące 
klientów prywatnych były zobowiązane do 
oferowania zwykłych rachunków 
płatniczych, w celu uniknięcia 
dyskryminacji i nieuczciwej konkurencji 
między bankami, o ile w danym państwie 
członkowskich nie ma szczególnych 
przepisów w tym zakresie.

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby wszyscy dostawcy usług 
płatniczych zdefiniowani w art. 4 ust. 9 
dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 
2007 r. w sprawie usług płatniczych w 
ramach rynku wewnętrznego 1 byli 
zobowiązani do oferowania zwykłych
rachunków płatniczych, w celu uniknięcia 
dyskryminacji i nieuczciwej konkurencji 
między bankami, o ile w danym państwie 
członkowskich nie ma szczególnych 
przepisów w tym zakresie.
____________________

1 Dz.U. L 319 z 5.12.2007, s. 1.

Or. en

Poprawka 35
Anna Hedh

Projekt opinii
Zalecenie 2 – ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby wszystkie banki obsługujące
klientów prywatnych były zobowiązane do 
oferowania zwykłych rachunków 
płatniczych, w celu uniknięcia 

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby wszyscy dostawcy usług 
płatniczych obsługujący klientów 
prywatnych byli zobowiązani do 
oferowania zwykłych rachunków 
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dyskryminacji i nieuczciwej konkurencji 
między bankami, o ile w danym państwie 
członkowskich nie ma szczególnych 
przepisów w tym zakresie.

płatniczych, w celu uniknięcia 
dyskryminacji i nieuczciwej konkurencji 
między bankami, o ile w danym państwie 
członkowskich nie ma szczególnych 
przepisów w tym zakresie.

Or. en

Poprawka36
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Zalecenie 2 – ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby wszystkie banki obsługujące 
klientów prywatnych były zobowiązane do 
oferowania zwykłych rachunków 
płatniczych, w celu uniknięcia 
dyskryminacji i nieuczciwej konkurencji 
między bankami, o ile w danym państwie 
członkowskich nie ma szczególnych 
przepisów w tym zakresie.

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby wszystkie banki obsługujące 
klientów prywatnych były zobowiązane do 
oferowania zwykłych rachunków 
płatniczych, w celu uniknięcia 
dyskryminacji i nieuczciwej konkurencji 
między bankami, o ile w danym państwie 
członkowskich nie ma szczególnych 
przepisów w tym zakresie. Państwa 
członkowskie powinny zadbać o to, aby 
najsłabsze grupy społeczne, do których 
zalicza się bezdomnych, a także 
analfabeci, osoby o niskiej sprawności w 
zakresie czytania i pisania oraz osoby 
starsze otrzymywały aktywną pomoc przy 
otwieraniu zwykłych rachunków 
płatniczych poprzez, między innymi, 
promowanie protokołów ustaleń pomiędzy 
sektorem bankowym i organizacjami 
pozarządowymi wspierającymi te 
najsłabsze grupy społeczne.

Or. en

Poprawka 37
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Zalecenie 2 – ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby wszystkie banki obsługujące 
klientów prywatnych były zobowiązane do 
oferowania zwykłych rachunków 
płatniczych, w celu uniknięcia 
dyskryminacji i nieuczciwej konkurencji 
między bankami, o ile w danym państwie 
członkowskich nie ma szczególnych 
przepisów w tym zakresie.

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby wszystkie banki zasadniczo
obsługujące klientów prywatnych były 
zobowiązane do oferowania zwykłych 
rachunków płatniczych, w celu uniknięcia 
dyskryminacji i nieuczciwej konkurencji 
między bankami, o ile w danym państwie 
członkowskich nie ma szczególnych 
przepisów w tym zakresie.

Or. de

Poprawka 38
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Zalecenie 2 – ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Z przedmiotowego obowiązku powinno się 
zwolnić następujących dostawców usług 
płatniczych:
a. dostawców usług płatniczych 
określonych w art. 1 ust. 1 lit. e) i f) 
dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 
2007 r. w sprawie usług płatniczych w 
ramach rynku wewnętrznego1;
b. instytucje płatnicze uprawnione 
wyłącznie do świadczenia co najmniej 
jednej z usług płatniczych wymienionych 
w punktach od 4 do 7 załącznika do 
dyrektywy 2007/64/WE;
c. dostawców usług płatniczych 
prowadzących działalność niebędącą 
bankowością detaliczną.
____________________

1 DZ.U. L 319 z 5.12.2007, s. 1.
Or. de
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Poprawka 39
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Zalecenie 2 – ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Zasady dostępu do zwykłego rachunku 
płatniczego muszą być określone dla całej 
Unii i spójnie stosowane, z myślą o 
wsparciu integracji i spójności społecznej.
Do zasad tych zalicza się między innymi 
równe i sprawiedliwe traktowanie 
konsumentów, szczególne uwzględnienie 
potrzeb słabszych grup społecznych, 
jawność i przejrzystość informacji o 
usługach, zagrożeniach i warunkach 
związanych z produktem, a także 
konieczność zwiększenia wysiłków w 
zakresie edukacji finansowej. Należy przy 
tym uwzględnić zróżnicowanie nawyków 
związanych z korzystaniem z usług 
bankowych w Unii.

Or. de

Poprawka 40
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Zalecenie 2 – ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ze względu na bardzo różnorodne powody 
ograniczania i odmawiania dostępu do 
rachunku bankowego we wszystkich 
europejskich państwach członkowskich 
należy możliwie szybko znaleźć 
odpowiednie rozwiązanie, tak aby 
umożliwić konsumentom korzystanie z 
powszechnego prawa dostępu do 
rachunku bankowego. W związku z tym 
Komisja Europejska powinna 
niezwłocznie przedłożyć odpowiedni 
wniosek dotyczący przepisów w sprawie 
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ustanowienia na mocy prawa, na szczeblu 
europejskim, prawa dostępu do zwykłego 
rachunku płatniczego.

Or. de

Poprawka 41
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Zalecenie 2 – ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Określenie sposobu ustanowienia dostępu 
do zwykłego rachunku płatniczego w 
państwach członkowskich powinno 
pozostać w gestii państw członkowskich ze 
względu na różnorodność struktur 
dostawców usług finansowych.

Or. de

Poprawka 42
Emilie Turunen

Projekt opinii
Zalecenie 2 – ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Jednak aby uniknąć niepotrzebnego 
obciążania dostawców usług płatniczych 
oferujących usługi niezwiązane z 
usługami wymaganymi w ramach 
zwykłego rachunku bankowego, z 
obowiązku zapewniania takiego rachunku 
należy zwolnić:
a. dostawców usług płatniczych 
określonych w art. 1 ust. 1 lit. e) i f) 
dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 
2007 r. w sprawie usług płatniczych w 
ramach rynku wewnętrznego1;
b. instytucje płatnicze uprawnione 
wyłącznie do świadczenia co najmniej 
jednej z usług płatniczych wymienionych 
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w punktach od 4 do 7 załącznika do 
dyrektywy 2007/64/WE.
____________________

1 Dz.U. L 319 z 5.12.2007, s. 1.

Or. en

Poprawka 43
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Zalecenie 2 – ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby w przypadku odmowy dostępu do 
zwykłego rachunku płatniczego dostawca 
usług płatniczych informował niezwłocznie 
konsumenta na piśmie, w jasnych, 
jednoznacznych słowach i bezpłatnie, o 
przyczynach i uzasadnieniu takiej 
odmowy, a także możliwościach 
odwołania. To prawo do informacji może 
być ograniczone przez środki legislacyjne, 
jeżeli takie ograniczenie stanowi niezbędny 
i współmierny środek służący zapewnieniu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby powody odmowy udzielanej przez 
dostawców usług płatniczych zasadniczo 
ograniczały się do uprzednio 
popełnionych przestępstw finansowych 
lub gospodarczych oraz aby w przypadku 
odmowy dostępu do zwykłego rachunku
płatniczego dostawca usług płatniczych 
informował niezwłocznie konsumenta na 
piśmie, w jasnych, jednoznacznych 
słowach i bezpłatnie, o przyczynach i 
uzasadnieniu takiej odmowy, a także 
możliwościach odwołania. To prawo do 
informacji może być ograniczone przez 
środki legislacyjne, jeżeli takie 
ograniczenie stanowi niezbędny i 
współmierny środek służący zapewnieniu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Or. en

Poprawka 44
Evelyne Gebhardt, Cornelis de Jong

Projekt opinii
Zalecenie 2 – ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby w przypadku odmowy dostępu do 
zwykłego rachunku płatniczego dostawca 
usług płatniczych informował niezwłocznie 
konsumenta na piśmie, w jasnych, 
jednoznacznych słowach i bezpłatnie, o 
przyczynach i uzasadnieniu takiej 
odmowy, a także możliwościach 
odwołania. To prawo do informacji może 
być ograniczone przez środki legislacyjne, 
jeżeli takie ograniczenie stanowi niezbędny 
i współmierny środek służący zapewnieniu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby w przypadku odmowy dostępu do 
zwykłego rachunku płatniczego dostawca 
usług płatniczych informował niezwłocznie 
konsumenta na piśmie, w jasnych, 
jednoznacznych słowach i bezpłatnie, o 
przyczynach i uzasadnieniu takiej 
odmowy, a także możliwościach 
odwołania. To prawo do informacji może 
być ograniczone przez środki legislacyjne, 
jeżeli takie ograniczenie stanowi niezbędny 
i współmierny środek służący zapewnieniu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby konsumenci mieli możliwość 
zaskarżania decyzji o odmowie.

Or. en

Poprawka 45
Anna Hedh

Projekt opinii
Zalecenie 2 – ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Komisja i państwa członkowskie powinni 
dążyć do dalszego uściślenia interpretacji 
przepisów dotyczących przeciwdziałania 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu, aby zapewnić, że przepisy te, 
w kontekście świadczenia podstawowych 
usług bankowych, są stosowane w 
zrównoważony i proporcjonalny sposób.
Nikomu nie należy odmawiać prawa 
dostępu do zwykłego rachunku 
płatniczego ani nikogo wykluczać z tego 
prawa ze wspomnianych względów, chyba 
że istnieją ku temu dobrze uzasadnione i 
obiektywne powody. Przepisów tych nie 
należy nigdy wykorzystywać jako 
nieuzasadnionego pretekstu do 
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odrzucenia konsumentów mniej 
atrakcyjnych pod względem komercyjnym.

Or. en

Poprawka 46
Anna Hedh

Projekt opinii
Zalecenie 2 – ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, aby procedury związane z należytą 
starannością nie prowadziły do 
stosowania dyskryminacyjnych praktyk 
bądź traktowania z przesadnym brakiem 
elastyczności konsumentów bez stałego 
adresu zamieszkania lub nieposiadających 
standardowego dowodu tożsamości.
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
stosowanie ukierunkowanych środków i 
procedur, za pomocą których konsumenci 
nieposiadający stałego adresu 
zamieszkania lub standardowego dowodu 
tożsamości mogą spełnić wymogi 
podyktowane należytą starannością. W 
razie potrzeby państwa członkowskie 
powinny ustanowić specjalne programy 
mające na celu wspieranie tych 
konsumentów, w ramach których organy i 
służby ds. społecznych, we współpracy z 
dostawcami usług płatniczych, 
wprowadzałyby niestandardowe narzędzia 
pragmatycznego rozwiązywania 
problemów związanych z adresem i 
wykazaniem tożsamości.

Or. en

Poprawka47
Evelyne Gebhardt
Projekt opinii
Zalecenie 2 a (nowe)
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Projekt opinii Poprawka

Zalecenie 2a (przepisy dotyczące prania 
pieniędzy i finansowania terroryzmu)

Prawo dostępu do zwykłego rachunku 
płatniczego w każdym państwie 
członkowskim powinno być przyznawane 
zgodnie z wymogami określonymi w 
dyrektywie 2005/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, w szczególności 
w zakresie stosowania procedur należytej 
staranności wobec klienta. Wymagane 
prawodawstwo powinno być bez 
uszczerbku dla ciążącego na dostawcy 
usług płatniczych obowiązku 
wynikającego z odpowiedniego 
prawodawstwa unijnego lub 
ustawodawstwa krajowego w zakresie 
prania pieniędzy oraz finansowania 
terroryzmu.

Or. de

Poprawka 48
Olle Schmidt

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

Należy zapewnić możliwość wykonywania 
wszelkich transakcji dotyczących otwarcia, 
prowadzenia i zamknięcia rachunku 
płatniczego, korzystania z usług 
umożliwiających lokowanie środków 
pieniężnych na rachunku płatniczym oraz 
wykonywania poleceń zapłaty, przelewów
i transakcji przy użyciu karty płatniczej 
codziennego użytku.

Należy zapewnić możliwość wykonywania 
wszelkich transakcji dotyczących otwarcia, 
prowadzenia i zamknięcia rachunku 
płatniczego, korzystania z usług 
umożliwiających lokowanie środków 
pieniężnych na rachunku płatniczym oraz 
wykonywania poleceń zapłaty, przelewów 
oraz transakcji fizycznych i transakcji na 
odległość przy użyciu karty płatniczej 
codziennego użytku.
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Or. en

Poprawka 49
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

Należy zapewnić możliwość wykonywania 
wszelkich transakcji dotyczących otwarcia, 
prowadzenia i zamknięcia rachunku 
płatniczego, korzystania z usług 
umożliwiających lokowanie środków 
pieniężnych na rachunku płatniczym oraz 
wykonywania poleceń zapłaty, przelewów 
i transakcji przy użyciu karty płatniczej 
codziennego użytku.

Należy zapewnić możliwość wykonywania 
wszelkich transakcji dotyczących otwarcia, 
prowadzenia i zamknięcia rachunku 
płatniczego, korzystania z usług 
umożliwiających lokowanie środków 
pieniężnych na rachunku płatniczym oraz 
wykonywania poleceń zapłaty, przelewów 
i transakcji przy użyciu karty płatniczej 
codziennego użytku. Nie powinno się 
ograniczać liczby wykonywanych operacji.

Or. en

Poprawka 50
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

Należy zapewnić możliwość wykonywania 
wszelkich transakcji dotyczących otwarcia, 
prowadzenia i zamknięcia rachunku 
płatniczego, korzystania z usług 
umożliwiających lokowanie środków 
pieniężnych na rachunku płatniczym oraz 
wykonywania poleceń zapłaty, przelewów
i transakcji przy użyciu karty płatniczej 
codziennego użytku.

Należy zapewnić w sposób 
niedyskryminujący możliwość 
wykonywania wszelkich transakcji 
dotyczących otwarcia, prowadzenia i 
zamknięcia rachunku płatniczego, 
sporządzania wyciągów z konta, 
korzystania z usług umożliwiających 
lokowanie środków pieniężnych na 
rachunku płatniczym i podejmowanie 
gotówki z konta płatniczego oraz 
wykonywania poleceń zapłaty, przelewów 
i transakcji przy użyciu karty płatniczej 
codziennego użytku.
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Or. de

Poprawka 51
Emilie Turunen

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

Należy zapewnić możliwość wykonywania 
wszelkich transakcji dotyczących otwarcia, 
prowadzenia i zamknięcia rachunku 
płatniczego, korzystania z usług 
umożliwiających lokowanie środków 
pieniężnych na rachunku płatniczym oraz 
wykonywania poleceń zapłaty, przelewów 
i transakcji przy użyciu karty płatniczej 
codziennego użytku.

Należy zapewnić możliwość wykonywania 
wszelkich transakcji dotyczących otwarcia, 
prowadzenia i zamknięcia rachunku 
płatniczego, korzystania z usług 
umożliwiających lokowanie środków 
pieniężnych na rachunku płatniczym, 
otrzymywania transakcji oraz 
wykonywania poleceń zapłaty, przelewów 
i transakcji przy użyciu karty płatniczej 
codziennego użytku.

Or. en

Poprawka 52
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

Nie można uzależniać dostępu do 
zwykłego rachunku płatniczego od nabycia 
dodatkowych usług.

Nie można uzależniać dostępu do 
zwykłego rachunku płatniczego od nabycia 
dodatkowych usług, na przykład 
ubezpieczenia, ani od względów 
niezwiązanych ze środkami pieniężnymi, 
na przykład od wcześniejszego zawarcia 
umowy najmu.

Or. de

Poprawka 53
Anna Hedh

Projekt opinii
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Zalecenie 3 – ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, by zwykły rachunek płatniczy był 
darmowy lub dostępny za rozsądną opłatą.

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, by zwykły rachunek płatniczy był 
darmowy lub dostępny za rozsądną opłatą.
Wysokość naliczanych opłat powinna być 
ustalana na takim poziomie, który nie 
uniemożliwi żadnemu konsumentowi 
otwarcia zwykłego rachunku płatniczego i 
korzystania z tego rachunku z powodu 
kosztów.

Or. en

Poprawka 54
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, by zwykły rachunek płatniczy był 
darmowy lub dostępny za rozsądną opłatą.

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, by zwykły rachunek płatniczy był 
darmowy lub dostępny za rozsądną opłatą.
Państwa członkowskie powinny dołożyć 
szczególnych starań na rzecz 
dopilnowania tego, by usługi związane z 
dostępem do zwykłego rachunku 
płatniczego były oferowane nieodpłatnie 
konsumentom o niskich dochodach lub 
zagrożonych upadłością konsumencką.

Or. el

Poprawka 55
Emilie Turunen

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, by zwykły rachunek płatniczy był 
darmowy lub dostępny za rozsądną opłatą.

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, by zwykły rachunek płatniczy był 
najlepiej darmowy. Wysokość opłat nie 
może przekraczać kosztów ponoszonych 
przez dostawcę usług płatniczych w 
związku ze świadczeniem usługi, a w 
każdym razie nie powinna przekraczać 10 
euro rocznie.

Or. en

Poprawka 56
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, by zwykły rachunek płatniczy był 
darmowy lub dostępny za rozsądną opłatą.

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, by zwykły rachunek płatniczy był 
darmowy.

Or. en

Poprawka 57
Anna Hedh

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Dostawcy usług płatniczych powinni mieć 
obowiązek zapewnienia, by spośród 
oferowanych przez nich produktów zwykły 
rachunek płatniczy był zawsze –
niezależnie od sposobu dokonywania 
porównania – najbardziej przystępnym 
cenowo rachunkiem do przeprowadzania 
podstawowych transakcji płatniczych.
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Or. en

Poprawka 58
Anna Hedh

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aby zagwarantować, że koszty 
podstawowych usług płatniczych nie 
wzrastają w rzeczywistości do 
nieracjonalnego poziomu, każde państwo 
członkowskie powinno mieć możliwość 
ustanowienia pułapu wyznaczającego 
maksymalną dopuszczalną wysokość 
łącznych rocznych opłat za otwarcie 
zwykłego rachunku płatniczego i 
korzystanie z tego rachunku.

Or. en

Poprawka 59
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Każde państwo członkowskie musi 
również określić, co stanowi istotna 
zmianę w świetle kryteriów takich jak 
poziom dochodu narodowego i średnie 
opłaty za rachunek płatniczy lub całkowity 
koszt udostępniania podstawowych 
rachunków płatniczych.

Or. el

Poprawka 60
Evelyne Gebhardt
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Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

W przypadku gdy dostawca usług 
płatniczych pobiera od konsumenta opłatę 
za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie 
zwykłego rachunku płatniczego, a także za 
korzystanie z jednej usługi lub z kilku 
bądź ze wszystkich usług wymienionych w 
zaleceniu nr 3 tego rodzaju opłaty 
powinny być dla konsumenta przystępne i 
rozsądne.

Or. de

Poprawka 61
Ashley Fox

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

Jako uzupełnienie zwykłego rachunku 
płatniczego należy zbadać i rozwinąć 
możliwości korzystania z kart płatniczych 
prepaid lub innych rodzajów transakcji 
przeznaczonych do tego samego celu, 
stosowanych już w niektórych państwach 
członkowskich.

Jako alternatywa dla zwykłego rachunku 
płatniczego należy zbadać i rozwinąć 
możliwości korzystania z kart płatniczych 
prepaid lub innych rodzajów transakcji 
przeznaczonych do tego samego celu
oferowanych przez instytucje bankowe lub 
pozabankowe, stosowanych już w 
niektórych państwach członkowskich,
takich jak operacje płatnicze dokonywane 
za pomocą telefonu komórkowego, i 
oferujące takie same funkcje jak zwykły 
rachunek płatniczy.

Or. en

Poprawka 62
Olle Schmidt
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Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

Obecnie dostęp do zwykłych rachunków 
płatniczych jest często możliwy wyłącznie 
za pośrednictwem internetu, dzięki czemu 
rachunki te idealnie nadają się do handlu 
elektronicznego, ale jednocześnie 
pozostają niedostępne dla części 
społeczeństwa, zwłaszcza dla osób, które 
nie mają dostępu do internetu, lub dla osób 
starszych. Może to stawiać takich 
konsumentów w niekorzystnej sytuacji, 
dlatego trzeba się upewnić, że planowany 
zwykły rachunek płatniczy jest przyjazny 
dla użytkownika, prosty i bezpieczny.

Obecnie dostęp do zwykłych rachunków 
płatniczych jest często możliwy wyłącznie 
za pośrednictwem internetu, dzięki czemu 
rachunki te idealnie nadają się do handlu 
elektronicznego, ale jednocześnie 
pozostają niedostępne dla osób, które nie 
mają dostępu do internetu. Trzeba się 
upewnić, że planowany zwykły rachunek 
płatniczy jest przyjazny dla użytkownika, 
prosty i bezpieczny.

Or. en

Poprawka 63
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

Obecnie dostęp do zwykłych rachunków 
płatniczych jest często możliwy wyłącznie 
za pośrednictwem internetu, dzięki czemu 
rachunki te idealnie nadają się do handlu 
elektronicznego, ale jednocześnie 
pozostają niedostępne dla części 
społeczeństwa, zwłaszcza dla osób, które
nie mają dostępu do internetu, lub dla osób 
starszych. Może to stawiać takich 
konsumentów w niekorzystnej sytuacji, 
dlatego trzeba się upewnić, że planowany 
zwykły rachunek płatniczy jest przyjazny 
dla użytkownika, prosty i bezpieczny.

Obecnie dostęp do zwykłych rachunków 
płatniczych jest często możliwy wyłącznie 
za pośrednictwem internetu, dzięki czemu 
rachunki te idealnie nadają się do handlu 
elektronicznego, ale jednocześnie 
pozostają niedostępne dla części 
społeczeństwa, zwłaszcza dla osób, które 
nie mają dostępu do internetu, lub dla osób 
starszych. Może to stawiać takich 
konsumentów w niekorzystnej sytuacji, 
dlatego trzeba się upewnić, że planowany 
zwykły rachunek płatniczy jest przyjazny 
dla użytkownika, prosty i bezpieczny.
Ponadto należy umożliwić zarządzanie 
takimi rachunkami nie tylko za 
pośrednictwem internetu, wiadomości 
SMS i innych dostępnych procedur 
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zdalnej bankowości, ale również w 
lokalnych oddziałach banków.

Or. el

Poprawka 64
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

Obecnie dostęp do zwykłych rachunków 
płatniczych jest często możliwy wyłącznie 
za pośrednictwem internetu, dzięki czemu 
rachunki te idealnie nadają się do handlu 
elektronicznego, ale jednocześnie 
pozostają niedostępne dla części 
społeczeństwa, zwłaszcza dla osób, które 
nie mają dostępu do internetu, lub dla osób 
starszych. Może to stawiać takich 
konsumentów w niekorzystnej sytuacji, 
dlatego trzeba się upewnić, że planowany 
zwykły rachunek płatniczy jest przyjazny 
dla użytkownika, prosty i bezpieczny.

Obecnie dostęp do zwykłych rachunków 
płatniczych jest często możliwy wyłącznie 
za pośrednictwem internetu, dzięki czemu 
rachunki te idealnie nadają się do handlu 
elektronicznego, ale jednocześnie 
pozostają niedostępne dla części 
społeczeństwa, zwłaszcza dla osób, które 
nie mają dostępu do internetu, lub dla osób 
starszych. Może to stawiać takich 
konsumentów w niekorzystnej sytuacji, 
dlatego trzeba się upewnić, że planowany 
zwykły rachunek płatniczy jest przyjazny 
dla użytkownika, prosty i bezpieczny oraz 
że można z niego korzystać zarówno przez 
internet, telefon komórkowy lub za 
pośrednictwem wszelkich innych 
dostępnych możliwości komunikacyjnych, 
jak i w tradycyjnych oddziałach banków.

Or. de

Poprawka 65
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Należy unikać wszelkiej dyskryminacji w 
związku z korzystaniem ze zwykłego 
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rachunku płatniczego.
Or. de

Poprawka 66
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

Przejście do innego banku lub zamknięcie
konta nie może pociągać za sobą 
nadmiernie wysokich kosztów 
administracyjnych ani stanowić przeszkody 
dla konsumenta.

Zamknięcie konta nie może pociągać za 
sobą wysokich kosztów administracyjnych 
ani stanowić przeszkody dla konsumenta.

Or. en

Poprawka 67
Olle Schmidt

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

Konsument nie powinien ponosić opłat 
ani płacić kar za przekroczenie limitu 
konta z powodu okoliczności niezależnych 
od jego woli, takich jak brak 
wystarczających środków na koncie z 
powodu opóźnionych transakcji lub 
przedwczesnych wypłat (np. przypadki 
stałych poleceń zapłaty księgowanych 
zawsze tego samego dnia). W razie 
potrzeby państwa członkowskie mogą 
dopuszczać możliwość przyznawania 
niewysokich kredytów w rachunku 
bieżącym, przeznaczonych specjalnie do 
tego celu.

Konsumenci powinni być jasno 
informowani o opłatach lub karach 
finansowych za przekroczenie limitu konta.

Or. en
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Poprawka 68
Ashley Fox

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

Konsument nie powinien ponosić opłat 
ani płacić kar za przekroczenie limitu 
konta z powodu okoliczności niezależnych 
od jego woli, takich jak brak 
wystarczających środków na koncie z 
powodu opóźnionych transakcji lub 
przedwczesnych wypłat (np. przypadki 
stałych poleceń zapłaty księgowanych 
zawsze tego samego dnia). W razie 
potrzeby państwa członkowskie mogą 
dopuszczać możliwość przyznawania 
niewysokich kredytów w rachunku 
bieżącym, przeznaczonych specjalnie do 
tego celu.

W razie potrzeby państwa członkowskie 
mogą dopuszczać możliwość przyznawania 
niewysokich kredytów, aby pokryć 
tymczasowe ujemne salda. Wszelkie opłaty 
za takie niewysokie kredyty pomostowe 
powinny być rozsądne, a co najmniej 
równie korzystne, jak polityka cenowa 
zwykle stosowana przez dostawcę.

Or. en

Poprawka 69
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

Konsument nie powinien ponosić opłat 
ani płacić kar za przekroczenie limitu 
konta z powodu okoliczności niezależnych 
od jego woli, takich jak brak 
wystarczających środków na koncie z 
powodu opóźnionych transakcji lub 
przedwczesnych wypłat (np. przypadki 
stałych poleceń zapłaty księgowanych 
zawsze tego samego dnia). W razie 
potrzeby państwa członkowskie mogą 
dopuszczać możliwość przyznawania 
niewysokich kredytów w rachunku 
bieżącym, przeznaczonych specjalnie do 

W razie potrzeby państwa członkowskie 
mogą dopuszczać możliwość 
przyznawania niewysokich kredytów w 
rachunku bieżącym. Wysokość wszelkich 
opłat powinna być ustalana na 
przystępnym poziomie, a przynajmniej na 
poziomie równie korzystnym, jaki 
przewiduje zwykła polityka cenowa 
dostawcy.
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tego celu.
Or. de

Poprawka 70
Olle Schmidt

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

Ponadto państwa członkowskie mogą 
samodzielnie wprowadzić możliwość 
korzystania z kredytów w rachunku 
bieżącym w odpowiednim wymiarze.

skreślony 

Or. en

Poprawka 71
Anna Hedh

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Konsumenci, na których jest 
ukierunkowane wprowadzenie zwykłych 
rachunków płatniczych, stanowią grupę o 
szczególnych interesach i potrzebach. Aby 
zagwarantować tej grupie możliwość 
uważnej i starannej obsługi, pracownikom 
dostawców usług płatniczych zajmującym 
się oferowaniem tych rachunków należy 
zapewnić w tym zakresie adekwatne 
szkolenie i wystarczająco dużo czasu oraz 
należy wyznaczyć racjonalnie 
dostosowane cele sprzedaży.

Or. en

Poprawka 72
Hans-Peter Mayer
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Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

Państwa członkowskie powinny rozpocząć 
kampanie informujące o zwykłych 
rachunkach płatniczych, zwracając dzięki 
nim większą uwagę na sposób 
postępowania w odniesieniu do prawa do 
dostępu do zwykłego rachunku płatniczego 
oraz na kwestię sposobu korzystania z 
pozasądowych procedur postępowania 
odwoławczego i procedur rozstrzygania 
sporów. Przekazywanie konsumentom 
wiedzy finansowej ma zasadnicze 
znaczenie, wzmacnia ich pozycję i 
zapewnia integrację z rynkiem 
wewnętrznym.

Państwa członkowskie powinny, za 
pośrednictwem instytucji krajowych oraz 
we współpracy z organizacjami 
konsumenckimi lub społecznymi 
organami doradczymi, rozpocząć 
kampanie informujące o zwykłych 
rachunkach płatniczych, zwracając dzięki 
nim większą uwagę na sposób 
postępowania w odniesieniu do prawa do 
dostępu do zwykłego rachunku płatniczego 
oraz na kwestię sposobu korzystania z 
pozasądowych procedur postępowania 
odwoławczego i procedur rozstrzygania 
sporów. Przekazywanie konsumentom 
wiedzy finansowej ma zasadnicze 
znaczenie, wzmacnia ich pozycję i 
zapewnia integrację z rynkiem 
wewnętrznym.

Or. de

Poprawka 73
Emilie Turunen

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

Państwa członkowskie powinny rozpocząć 
kampanie informujące o zwykłych 
rachunkach płatniczych, zwracając dzięki 
nim większą uwagę na sposób 
postępowania w odniesieniu do prawa do 
dostępu do zwykłego rachunku płatniczego 
oraz na kwestię sposobu korzystania z 
pozasądowych procedur postępowania 
odwoławczego i procedur rozstrzygania 
sporów. Przekazywanie konsumentom 
wiedzy finansowej ma zasadnicze 
znaczenie, wzmacnia ich pozycję i 
zapewnia integrację z rynkiem 

Państwa członkowskie i Komisja powinni
rozpocząć kampanie informujące o 
zwykłych rachunkach płatniczych, 
zwracając dzięki nim większą uwagę na 
sposób postępowania w odniesieniu do 
prawa do dostępu do zwykłego rachunku 
płatniczego oraz na kwestię sposobu 
korzystania z pozasądowych procedur 
postępowania odwoławczego i procedur 
rozstrzygania sporów. Przekazywanie 
konsumentom wiedzy finansowej ma 
zasadnicze znaczenie, wzmacnia ich 
pozycję i zapewnia integrację z rynkiem 
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wewnętrznym. wewnętrznym.

Or. en

Poprawka 74
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

Państwa członkowskie powinny rozpocząć 
kampanie informujące o zwykłych 
rachunkach płatniczych, zwracając dzięki 
nim większą uwagę na sposób 
postępowania w odniesieniu do prawa do 
dostępu do zwykłego rachunku płatniczego 
oraz na kwestię sposobu korzystania z
pozasądowych procedur postępowania 
odwoławczego i procedur rozstrzygania 
sporów. Przekazywanie konsumentom 
wiedzy finansowej ma zasadnicze 
znaczenie, wzmacnia ich pozycję i 
zapewnia integrację z rynkiem 
wewnętrznym.

Państwa członkowskie powinny rozpocząć 
kampanie informujące o zwykłych 
rachunkach płatniczych, zwracając dzięki 
nim większą uwagę na sposób 
postępowania w odniesieniu do prawa do 
dostępu do zwykłego rachunku płatniczego 
oraz na kwestię sposobu korzystania z 
pozasądowych procedur postępowania 
odwoławczego i procedur rozstrzygania 
sporów. Zwracanie uwagi na zalety 
posiadania zwykłego rachunku 
płatniczego oraz przekazywanie 
konsumentom wiedzy finansowej są 
sprawami o zasadniczym znaczeniu, 
ponieważ wzmacniają one pozycję 
konsumentów i zapewniają integrację z 
rynkiem wewnętrznym.

Or. el

Poprawka 75
Emilie Turunen

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Kampanie informacyjne powinny być 
opracowywane we współpracy z 
organizacjami konsumenckimi lub 
społecznymi organami doradczymi. Na 
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szczeblu Unii powinny one w 
szczególności zwiększać świadomość 
opinii publicznej w zakresie ogólnounijnej 
dostępności podstawowych usług 
bankowych i transgranicznych praw 
dostępu. Na poziomie państw 
członkowskich kampanie powinny 
przekazywać w zrozumiały sposób 
niezbędne informacje na temat cech 
zwykłych rachunków bankowych oraz 
warunków korzystania z nich, a także na 
temat praktycznych kroków, jakie 
konsument powinien poczynić w celu 
rozwiązania konkretnych problemów, w 
tym problemów napotykanych przez 
obywateli nieposiadających rachunku 
bankowego i pracowników migrujących.
Kampanie informacyjne w państwach 
członkowskich powinny być wielojęzyczne 
i uwzględniać najbardziej adekwatne w 
tym zakresie języki, którymi posługują się 
mniejszości lub migranci.

Or. en

Poprawka76
Emilie Turunen

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

Należy zobowiązać dostawców usług 
płatniczych do przekazywania 
konsumentom w formie pisemnej 
koniecznych informacji na temat 
oferowanego zwykłego rachunku 
płatniczego.

Należy zobowiązać dostawców usług 
płatniczych do przekazywania 
konsumentom w formie pisemnej 
koniecznych informacji na temat 
oferowanego zwykłego rachunku 
płatniczego. Obowiązek ten powinien 
polegać na reklamowaniu zwykłych 
rachunków bankowych w drodze 
dostarczania przejrzystych i zrozumiałych 
informacji przy użyciu różnych 
dostępnych kanałów, np. strony 
internetowej dostawcy i jego oddziałów, w 
których standardowe i trwałe media 
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należy umieścić w miejscu widocznym dla 
konsumentów.

Or. en

Poprawka 77
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

Należy zobowiązać dostawców usług 
płatniczych do przekazywania 
konsumentom w formie pisemnej 
koniecznych informacji na temat 
oferowanego zwykłego rachunku 
płatniczego.

Należy zobowiązać dostawców usług 
płatniczych do przekazywania 
konsumentom w formie pisemnej 
koniecznych informacji na temat 
oferowanego zwykłego rachunku 
płatniczego oraz ewentualnie związanych 
z nim kosztów i warunków korzystania z 
niego. Poza tym konsument powinien 
zostać poinformowany o tym, że 
korzystanie z dodatkowych usług nie jest 
koniecznie w celu uzyskania dostępu do 
zwykłego rachunku płatniczego.
Informacje na temat kosztów usług 
powinny być przekazywane w sposób jasny 
i umożliwiający dokonanie porównania, a 
także nie powinny być pisane małym 
drukiem oraz powinny obejmować 
wszystkie koszty.

Or. de

Poprawka 78
Olle Schmidt

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

Należy zobowiązać dostawców usług 
płatniczych do przekazywania
konsumentom w formie pisemnej 
koniecznych informacji na temat 

Dostawcy usług płatniczych powinni 
przekazywać konsumentom odpowiednie, 
konieczne informacje na temat 
oferowanego zwykłego rachunku 
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oferowanego zwykłego rachunku 
płatniczego.

płatniczego.

Or. en

Poprawka 79
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Zalecenie 3 – ustęp 12 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Pobieranie gotówki z bankomatu powinno 
być w miarę możliwości bezpłatne, 
niezależnie od banku, do którego należy 
bankomat.

Or. de

Poprawka80
Emilie Turunen

Projekt opinii
Zalecenie 4 – ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ustanowiono odpowiednie i skuteczne 
procedury wnoszenia skarg i dochodzenia 
roszczeń w celu pozasądowego 
rozstrzygania sporów między dostawcami 
usług płatniczych a konsumentami w 
odniesieniu do praw i obowiązków 
ustanowionych na mocy zasad 
określonych w akcie prawnym, z 
wykorzystaniem, w stosownych 
przypadkach, istniejących organów.
Organy stosujące alternatywne metody 
rozwiązywania sporów muszą być 
niezależne i łatwo dostępne, a ich usługi 
powinny być bezpłatne. Decyzje wydane 
przez takie organy powinny być prawnie 
wiążące. Aby utrzymać bezstronny 
charakter tego typu organów, ich skład 
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orzekający powinna tworzyć taka sama 
liczba przedstawicieli dostawców, 
konsumentów i innych użytkowników.
Państwa członkowskie dopilnowują, by 
wszyscy dostawcy oferujący zwykły 
rachunek bankowy należeli do co 
najmniej jednego takiego organu 
przeprowadzającego wspomniane 
procedury wnoszenia skarg i dochodzenia 
roszczeń.

Or. en

Poprawka81
Emilie Turunen

Projekt opinii
Zalecenie 4 – ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
organy stosujące alternatywne metody 
rozwiązywania sporów aktywnie 
współpracowały w zakresie rozstrzygania 
sporów transgranicznych. Jeśli w sporze 
uczestniczą strony z różnych państw 
członkowskich, do rozpatrywania skarg 
konsumenckich należy wykorzystać sieć 
FIN-NET.

Or. en

Poprawka82
Evelyne Gebhardt
Projekt opinii
Zalecenie 4 – ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Konsumentom należy udostępnić łatwo 
dostępne, przystępne cenowo, niezależne, 
sprawiedliwe, przejrzyste, użyteczne i 
skuteczne alternatywne procedury 
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rozstrzygania sporów oraz możliwości 
odwołania.

Or. de

Poprawka83
Evelyne Gebhardt
Projekt opinii
Zalecenie 4 – ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Przejrzystość, obowiązki informowania 
oraz kampanie informacyjne muszą 
wykraczać poza warunki korzystania z 
produktów, alternatywne procedury 
rozstrzygania sporów oraz możliwości 
odwołania. Kompleksowy system 
informacyjny ukierunkowany na ochronę 
konsumentów w zakresie usług 
finansowych i bankowych świadczonych 
na rzecz klientów detalicznych powinien 
również obejmować nadzór nad 
produktami oraz system ostrzegania o 
szkodliwych produktach. Organy nadzoru 
powinny brać czynny udział w 
zapewnianiu konsumentom stałego 
dostępu do bieżących i kompletnych 
informacji na temat rachunków 
płatniczych, które otworzyli lub mogliby 
otworzyć.

Or. de

Poprawka84
Evelyne Gebhardt
Projekt opinii
Zalecenie 4 – ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Podmioty na szczeblu państw 
członkowskich, które są odpowiedzialne za 
nadzorowanie przestrzegania przepisów 
prawnych w tym zakresie, powinny 
również opracować procedurę 
„najlepszych praktyk” instytucji 



PE487.690v03-00 46/47 AM\899713PL.doc

PL

bankowych oraz wspierać je na swoim 
całym terytorium. Ponadto Komisja 
powinna być również informowana o 
zmianach w tej dziedzinie. Za 
pośrednictwem inicjatyw Komisji takich 
jak Europe Direct lub SOLVIT, a także 
instytucji krajowych takich jak rzecznicy 
praw obywatelskich ds. finansowych oraz 
organizacji konsumenckich, do których 
napływają skargi obywateli dotyczące 
dostępu do usług bankowych, Komisja 
powinna być również informowana o 
odnośnych doświadczeniach i wnioskach, 
zważywszy na to, że odzwierciedlają one 
problemy, z jakimi borykają się zwykli 
obywatele i konsumenci.

Or. de

Poprawka85
Evelyne Gebhardt
Projekt opinii
Zalecenie 4 – ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Właściwe organy krajowe powinny zbadać 
„najlepsze praktyki” oraz przedsięwziąć 
środki mające na celu zaradzenie 
wszelkim działaniom instytucji 
bankowych, które naruszają 
przysługujące konsumentom prawo 
dostępu do zwykłego rachunku 
płatniczego.

Or. de

Poprawka 86
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Zalecenie 5 – ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

Najpóźniej dwa lata po wejściu w życie 
niniejszego aktu prawnego Komisja 

Najpóźniej trzy lata po wejściu w życie 
niniejszego aktu prawnego Komisja 
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przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie obszerne sprawozdanie z jego 
wykonania i wdrożenia. Sprawozdanie to 
powinno także rozstrzygnąć, czy konieczne 
są dodatkowe działania, oraz ewentualnie 
zawierać propozycje dostosowania 
przepisów lub ich nowelizacji.
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Poprawka 87
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Zalecenie 5 – ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

Państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, by dostawcy usług płatniczych 
regularnie przekazywali krajowym 
organom wiarygodne informacje dotyczące 
liczby otwartych zwykłych rachunków 
płatniczych, liczby odrzuconych wniosków 
w sprawie otwarcia konta, powodów takiej 
odmowy, zamknięcia takich kont oraz 
związanych z nimi kosztów.
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