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Predlog spremembe 1
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker bi morala biti potrošnikom v 
Evropski uniji zagotovljena pravica do 
dostopa do plačilnih storitev in bi morali 
imeti možnost v celoti izkoristiti prednosti 
enotnega trga; 

A. ker bi morala biti potrošnikom v 
Evropski uniji zagotovljena pravica do 
brezplačnega dostopa do osnovnih 
plačilnih storitev in bi morali imeti 
možnost v celoti izkoristiti prednosti 
enotnega trga; 

Or. en

Predlog spremembe 2
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker bi morala biti ta pravica dostopna 
vsem osebam, ki zakonito prebivajo v 
Uniji, in ker je prosto gibanje oseb najvišja 
dobrina, zlasti za študente, delavke in 
delavce ter napotene in sezonske delavce 
oziroma za vse osebe, ki zaradi svojega 
dela do neke mere potujejo čez mejo, pa 
tudi za osebe, ki imajo nizke dohodke ali 
so v osebnem stečaju;

B. ker bi morala biti ta pravica dostopna 
vsem osebam, ki zakonito prebivajo v 
Uniji, in ker je prosto gibanje oseb najvišja 
dobrina;

Or. en

Predlog spremembe 3
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker bi morale imeti to pravico tudi 
osebe, ki želijo odpreti bančni račun v eni 
od držav članic, ne da bi morale zapreti 
bančni račun, ki ga že imajo v drugi državi 
članici;

C. ker bi morale imeti to pravico tudi 
osebe, ki želijo zaradi povezanosti z 
zadevno državo članico odpreti bančni 
račun v tej državi članici, ne da bi morale 
zapreti bančni račun, ki ga že imajo v drugi 
državi članici;

Or. de

Predlog spremembe 4
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker bi morale imeti to pravico tudi 
osebe, ki želijo odpreti bančni račun v eni 
od držav članic, ne da bi morale zapreti 
bančni račun, ki ga že imajo v drugi 
državi članici;

C. ker bi morale imeti to pravico tudi 
osebe, ki potrebujejo bančni račun v več 
kot eni državi članici zaradi dejanskega 
odnosa z vsako od teh držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 5
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(Ca) ker pravica do dostopa do osnovnega 
plačilnega računa ne sme biti pogojena z 
nakupom dodatnih bančnih storitev in 
produktov;

Or. el
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Predlog spremembe 6
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker obstoječa omejevalna merila 
upravičenosti, ki so jih uvedli ponudniki 
plačilnih storitev za odprtje plačilnih 
računov in ki presegajo zakonska določila, 
omejujejo pravico do prostega gibanja 
delavk in delavcev v Uniji;

D. ker obstoječa omejevalna merila 
upravičenosti, ki so jih uvedli ponudniki 
plačilnih storitev za odprtje plačilnih 
računov in ki presegajo zakonska določila, 
omejujejo pravico do prostega gibanja v 
Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 7
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Uvodna izjava F

Osnutek mnenja Predlog spremembe

F. ker je Komisija v delovnem programu za 
leto 2011 napovedala, da bo objavila 
zakonodajni instrument o dostopu do 
bančnega računa, namesto tega pa je 
18. julija 2011 objavila zgolj priporočilo o 
dostopu do osnovnega plačilnega računa; 
ker lahko samo zakonodajni instrument 
poskrbi za potrebno pravno varnost 
državljanov;

F. ker je Komisija v delovnem programu za 
leto 2011 napovedala, da bo objavila 
zakonodajni instrument o dostopu do 
bančnega računa, namesto tega pa je 
18. julija 2011 objavila zgolj priporočilo o 
dostopu do osnovnega plačilnega računa; 
ker prostovoljna lastna zaveza bank doslej 
ni mogla učinkovito zagotoviti 
univerzalnega dostopa do računov z 
osnovnimi plačilnimi funkcijami; ker 
lahko samo zakonodajni instrument 
poskrbi za potrebno pravno varnost 
državljanov;

Or. de
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Predlog spremembe 8
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Uvodna izjava F 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

F. ker je Komisija v delovnem programu za 
leto 2011 napovedala, da bo objavila 
zakonodajni instrument o dostopu do 
bančnega računa, namesto tega pa je 
18. julija 2011 objavila zgolj priporočilo o 
dostopu do osnovnega plačilnega računa; 
ker lahko samo zakonodajni instrument 
poskrbi za potrebno pravno varnost 
državljanov;

F. ker je Komisija v delovnem programu za 
leto 2011 napovedala, da bo objavila 
zakonodajni instrument o dostopu do 
bančnega računa, namesto tega pa je 
18. julija 2011 objavila zgolj priporočilo o 
dostopu do osnovnega plačilnega računa; 
ker kljub priporočilom 15 držav članic še 
vedno nima pravnih ali prostovoljnih 
določb, ki bi od bank zahtevale, da 
ponujajo osnovne bančne storitve; ker 
lahko samo zakonodajni instrument 
poskrbi za potrebno pravno varnost
državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 9
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Uvodna izjava F

Osnutek mnenja Predlog spremembe

F. ker je Komisija v delovnem programu za 
leto 2011 napovedala, da bo objavila 
zakonodajni instrument o dostopu do 
bančnega računa, namesto tega pa je 
18. julija 2011 objavila zgolj priporočilo o 
dostopu do osnovnega plačilnega računa; 
ker lahko samo zakonodajni instrument 
poskrbi za potrebno pravno varnost 
državljanov;

F. ker je Komisija v delovnem programu za 
leto 2011 napovedala, da bo objavila 
zakonodajni instrument o dostopu do 
bančnega računa, namesto tega pa je 
18. julija 2011 objavila zgolj priporočilo o 
dostopu do osnovnega plačilnega računa; 
ker lahko samo zakonodajni instrument 
bolje poskrbi za potrebno pravno varnost 
javnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 10
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Uvodna izjava F

Osnutek mnenja Predlog spremembe

F. ker je Komisija v delovnem programu za 
leto 2011 napovedala, da bo objavila 
zakonodajni instrument o dostopu do 
bančnega računa, namesto tega pa je 
18. julija 2011 objavila zgolj priporočilo o 
dostopu do osnovnega plačilnega računa; 
ker lahko samo zakonodajni instrument
poskrbi za potrebno pravno varnost 
državljanov;

F. ker je Komisija v delovnem programu za 
leto 2011 napovedala, da bo objavila 
zakonodajni instrument o dostopu do 
bančnega računa, namesto tega pa je 
18. julija 2011 objavila zgolj priporočilo o 
dostopu do osnovnega plačilnega računa; 
ker bi morala Komisija v temeljiti presoji 
vplivov oceniti vse politične opcije, preden 
predstavi morebitni zakonodajni 
instrument, ki bi moral biti, samo če je to 
potrebno, v obliki direktive;

Or. en

Predlog spremembe 11
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Uvodna izjava Fa (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Fa. ker se mora tudi trg prilagoditi tako, 
da bo poleg kreditnih kartic vse bolj 
sprejemal tudi kartice osnovnih plačilnih 
računov, da bi spodbudili širitev osnovnih 
računov. 

Or. de

Predlog spremembe 12
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Uvodna izjava G
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

G. ker pomanjkanje dostopa do plačilnih 
računov potrošnikom preprečuje dostop do 
trga glavnih finančnih storitev ter 
pridobitve osnovnega blaga in storitev ter s 
tem otežuje oziroma preprečuje finančno in 
socialno vključenost, pogosto v škodo 
najšibkejšemu delu prebivalstva;

G. ker pomanjkanje dostopa do plačilnih 
računov potrošnikom preprečuje dostop do 
trga glavnih finančnih storitev ter 
pridobitve osnovnega blaga in storitev ter s 
tem otežuje oziroma preprečuje finančno in 
socialno vključenost;

Or. en

Predlog spremembe 13
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Uvodna izjava H

Osnutek mnenja Predlog spremembe

H. ker je treba v celotni Uniji določiti in 
dosledno uporabljati načela za dostop do 
osnovnih plačilnih računov, pri čemer je 
treba spodbujati socialno vključenost in 
kohezijo;

H. ker je treba v celotni Uniji določiti in 
dosledno uporabljati načela za dostop do 
osnovnih plačilnih računov;

Or. en

Predlog spremembe 14
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Uvodna izjava J

Osnutek mnenja Predlog spremembe

J. ker se študentje, delavci in ponudniki 
storitev, ki želijo izkoristiti evropsko 
mobilnost, pogosto soočajo z velikimi 
ovirami;

J. ker se tisti, ki želijo izkoristiti evropsko 
mobilnost, pogosto soočajo z velikimi 
ovirami;

Or. en
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Predlog spremembe 15
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Uvodna izjava Ja (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ja. ker je treba zaradi težav, neločljivo 
povezanih s poslovanjem bank, posvetiti 
posebno pozornost nekaterim močno 
ranljivim družbenim skupinam, kot so 
brezdomski potrošniki ter nepismeni ali 
slabo pismeni potrošniki in starejši 
potrošniki;

Or. en

Predlog spremembe 16
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Uvodna izjava K

Osnutek mnenja Predlog spremembe

K. ker je namen enotnega območja plačil v 
eurih (SEPA) zagotoviti, da bo z enim 
bančnim računom mogoče izvrševati vse 
nacionalne in mednarodne transakcije, 
vendar ta postopek še ni zaključen; ker je 
zato treba nujno sprejeti dopolnilne ukrepe 
za okrepitev njegovega učinka v vseh 
državah članicah;

K. ker je namen enotnega območja plačil v 
eurih (SEPA) zagotoviti, da bo z enim 
bančnim računom mogoče izvrševati vse 
nacionalne in mednarodne transakcije, 
vendar ta postopek še ni zaključen; ker je 
zato treba nujno poskrbeti za preglednost 
pri storitvah in z njimi povezanih stroških 
ter sprejeti dopolnilne ukrepe za okrepitev 
njegovega učinka v vseh državah članicah;

Or. de

Predlog spremembe 17
Olle Schmidt
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava L

Osnutek mnenja Predlog spremembe

L. ker morajo potrošniki, ki nimajo 
bančnega računa, uporabljati gotovino, kar 
jim ne zmanjšuje samo izbire plačilnih 
možnosti in jih izključuje iz elektronskega 
poslovanja, ampak je tudi dražje in 
enakovredno pobiranju „doplačila za 
revne“; ker bančnega računa nimajo 
zlasti nekatere močno ranljive družbene 
skupine, kot so brezdomci, starejše osebe 
in priseljenci;

L. ker morajo potrošniki, ki nimajo 
bančnega računa, uporabljati gotovino, kar 
jim ne zmanjšuje samo izbire plačilnih 
možnosti in jih izključuje iz elektronskega 
poslovanja, ampak je tudi dražje;

Or. en

Predlog spremembe 18
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Uvodna izjava M

Osnutek mnenja Predlog spremembe

M. ker je brez bančnega računa v državi 
prebivališča precej težje najti stalno 
zaposlitev, najeti stanovanje, plačevati 
davke in prejemati plačo; ker zavrnitev 
vloge za odprtje bančnega računa ali 
ponujanje manj ugodnih pogojev zaradi 
prebivališča pomeni diskriminacijo, ki je 
pogosto nepotrebna in je v nasprotju s 
prostim gibanjem državljanov ter 
delavcev;

M. ker je brez bančnega računa v državi 
prebivališča precej težje najti stalno 
zaposlitev, najeti stanovanje, plačevati 
davke in prejemati plačo; ker sta zavrnitev 
vloge za odprtje bančnega računa ali 
ponujanje manj ugodnih pogojev zaradi 
socialnih in gospodarskih razmer 
diskriminatorna;

Or. en

Predlog spremembe 19
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Uvodna izjava N
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

N. ker bi imeli od tega, da se ljudem brez 
bančnega računa, ki jih je po podatkih 
študije, ki jo je naročil Evropski parlament, 
30 milijonov, omogoči dostop do 
osnovnega plačilnega računa ter tako 
okrepi enotni trg in pravice potrošnikov, 
koristi potrošniki in podjetja;

N. ker bi imeli od tega, da se ljudem brez 
bančnega računa, starejšim od 18 let, ki jih 
je po podatkih študije, ki jo je naročil 
Evropski parlament, 30 milijonov, 
omogoči dostop do osnovnega plačilnega 
računa ter tako okrepijo enotni trg in 
pravice potrošnikov, koristi potrošniki in 
podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 20
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Priporočilo 1 – odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

V skladu z Direktivo 2011/83/EU o 
pravicah potrošnikov je potrošnik vsaka 
fizična oseba, ki deluje za namene, ki so 
zunaj njene trgovske, poslovne, obrtne ali 
poklicne dejavnosti. Komisija mora to 
opredelitev oblikovati tako, da je jasno, da 
so tudi mobilni delavci ter študenti 
potrošniki, ki imajo zato pravico do 
dostopa do osnovnega plačilnega računa.

V skladu z Direktivo 2011/83/EU o 
pravicah potrošnikov je potrošnik vsaka 
fizična oseba, ki deluje za namene, ki so 
zunaj njene trgovske, poslovne, obrtne ali 
poklicne dejavnosti. Komisija mora to 
opredelitev oblikovati tako, da je jasno, da 
so tudi vsi mobilni prebivalci Unije 
potrošniki, ki imajo zato pravico do 
dostopa do osnovnega plačilnega računa.

Or. en

Predlog spremembe 21
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Priporočilo 1 – odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Osnovni plačilni račun je bančni račun, ki 
potrošniku omogoča izvrševanje vseh 

Osnovni plačilni račun je bančni račun, ki 
potrošniku omogoča izvrševanje vseh 
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običajnih plačilnih transakcij, ki jih 
omogoča stanje na računu.

običajnih operacij na plačilnem računu, ki 
jih omogoča stanje na računu, vključno z 
omogočanjem, da se denar naloži na 
račun in se prejemajo transakcije ter 
izvajajo direktne bremenitve, nakazila, 
dvig gotovine in plačilne transakcije prek 
standardne plačilne kartice ter 
zagotavljajo bančni izpiski.

Or. en

Predlog spremembe 22
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Priporočilo 1 – odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Osnovni plačilni račun je bančni račun, ki 
potrošniku omogoča izvrševanje vseh 
običajnih plačilnih transakcij, ki jih 
omogoča stanje na računu.

Osnovni plačilni račun je bančni račun, ki 
potrošniku omogoča izvrševanje vseh 
standardnih plačilnih transakcij, ki jih 
omogoča stanje na računu.

Or. en

Predlog spremembe 23
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Priporočilo 1 – odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Pravico do dostopa do osnovnega 
plačilnega računa morajo imeti vsi 
potrošniki, če ni pomembnih razlogov, ki 
temu nasprotujejo. Pravica do dostopa do 
osnovnega plačilnega računa je pravica in 
ne pomeni, da morajo imeti vse osebe 
bančni račun. 

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 24
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Priporočilo 1 – odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Pravico do dostopa do osnovnega 
plačilnega računa morajo imeti vsi 
potrošniki, če ni pomembnih razlogov, ki 
temu nasprotujejo. Pravica do dostopa do 
osnovnega plačilnega računa je pravica in 
ne pomeni, da morajo imeti vse osebe 
bančni račun.

Pravico do dostopa do osnovnega 
plačilnega računa morajo imeti vsi 
potrošniki, če ni upravičenih razlogov, ki 
temu nasprotujejo. Pravica do dostopa do 
osnovnega plačilnega računa je pravica in 
ne pomeni, da morajo imeti vse osebe 
bančni račun.

Or. en

Predlog spremembe 25
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Priporočilo 1 – odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Pravico do dostopa do osnovnega 
plačilnega računa morajo imeti vsi 
potrošniki, če ni pomembnih razlogov, ki 
temu nasprotujejo. Pravica do dostopa do 
osnovnega plačilnega računa je pravica in
ne pomeni, da morajo imeti vse osebe 
bančni račun.

Pravico do dostopa do osnovnega 
plačilnega računa morajo imeti vsi 
potrošniki, če ni pomembnih razlogov, ki 
temu nasprotujejo, kot so prevara, pranje 
denarja ali nezaključen stečaj. Pravica do 
dostopa do osnovnega plačilnega računa je 
pravica in ne pomeni, da morajo imeti vse 
osebe bančni račun. Vendar mora 
institucija, ki omogoča dostop, šteti 
odprtje ali vodenje računa za razumno in 
je treba ohraniti pristojnost te institucije, 
da zavrne vlogo ali zapre račun, če niso 
izpolnjeni predhodno opredeljeni pogoji.

Or. en
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Predlog spremembe 26
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Priporočilo 1 – odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Pravico do dostopa do osnovnega 
plačilnega računa morajo imeti vsi 
potrošniki, če ni pomembnih razlogov, ki 
temu nasprotujejo. Pravica do dostopa do 
osnovnega plačilnega računa je pravica in 
ne pomeni, da morajo imeti vse osebe 
bančni račun.

Pravico do dostopa do osnovnega 
plačilnega računa morajo imeti vsi 
potrošniki. Dostop do osnovnih plačilnih 
bančnih računov nikakor ne sme biti 
pogojen z nakupom drugih produktov ali 
storitev, na primer zavarovanja ali odprtja 
dodatnega bančnega računa.

Or. en

Predlog spremembe 27
Evelyne Gebhardt, Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Priporočilo 2 – odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Države članice bi morale zagotoviti, da ima 
vsak potrošnik, ki zakonito prebiva v Uniji, 
pravico do odprtja in uporabe osnovnega 
plačilnega računa pri ponudniku plačilnih 
storitev, ki deluje na njegovem ozemlju. 
Pri tem ni pomembno, ali ima potrošnik v 
drugi državi članici že odprt račun, s 
katerim lahko na njegovem ozemlju 
uporablja plačilne storitve iz priporočila 
št. 3. Takšna pravica mora veljati ne glede 
na finančne okoliščine potrošnika.

Države članice bi morale zagotoviti, da ima 
vsak potrošnik, ki zakonito prebiva v Uniji, 
pravico do odprtja in uporabe osnovnega 
plačilnega računa pri ponudniku plačilnih 
storitev, ki deluje na njegovem ozemlju. 
Pri tem ni pomembno, ali ima potrošnik v 
drugi državi članici že odprt račun, s 
katerim lahko na njenem ozemlju uporablja 
plačilne storitve iz priporočila št. 3. Takšna 
pravica mora veljati ne glede na finančne 
okoliščine potrošnika, na primer višino ali 
rednost prihodkov, zaposlenost, pretekla 
najeta posojila, stopnjo zadolženosti, 
posameznikov položaj v zvezi s plačilno 
nesposobnostjo ali prihodnje aktivnosti na 
računu.

Or. en
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Predlog spremembe 28
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Priporočilo 2 – odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Države članice bi morale zagotoviti, da ima 
vsak potrošnik, ki zakonito prebiva v Uniji, 
pravico do odprtja in uporabe osnovnega 
plačilnega računa pri ponudniku plačilnih 
storitev, ki deluje na njegovem ozemlju. 
Pri tem ni pomembno, ali ima potrošnik v 
drugi državi članici že odprt račun, s 
katerim lahko na njegovem ozemlju 
uporablja plačilne storitve iz priporočila 
št. 3. Takšna pravica mora veljati ne glede 
na finančne okoliščine potrošnika.

Države članice bi morale zagotoviti, da ima 
vsak potrošnik, ki zakonito prebiva v Uniji, 
pravico do odprtja in uporabe osnovnega 
plačilnega računa pri ponudniku plačilnih 
storitev, ki deluje na njegovem ozemlju. 
Pri tem ni pomembno, ali ima potrošnik v 
drugi državi članici že odprt račun, s 
katerim lahko na njenem ozemlju uporablja 
plačilne storitve iz priporočila št. 3. Takšna 
pravica mora veljati ne glede na finančne 
okoliščine potrošnika, razen v primeru 
obsodbe zaradi goljufije, pranja denarja 
ali nezaključenega stečaja.

Or. en

Predlog spremembe 29
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Priporočilo 2 – odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Države članice bi morale zagotoviti, da ima 
vsak potrošnik, ki zakonito prebiva v Uniji, 
pravico do odprtja in uporabe osnovnega 
plačilnega računa pri ponudniku plačilnih 
storitev, ki deluje na njegovem ozemlju. Pri 
tem ni pomembno, ali ima potrošnik v 
drugi državi članici že odprt račun, s 
katerim lahko na njegovem ozemlju 
uporablja plačilne storitve iz priporočila 
št. 3. Takšna pravica mora veljati ne glede 
na finančne okoliščine potrošnika.

Države članice bi morale zagotoviti, da ima 
vsak potrošnik, ki zakonito prebiva v Uniji, 
pravico do odprtja in uporabe osnovnega 
plačilnega računa pri ponudniku poslovnih 
plačilnih storitev, ki deluje na njegovem 
ozemlju. Pri tem ni pomembno, ali ima 
potrošnik v drugi državi članici že odprt 
račun, s katerim lahko na njenem ozemlju 
uporablja plačilne storitve iz priporočila 
št. 3. Takšna pravica mora veljati ne glede 
na finančne okoliščine potrošnika.

Or. en
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Predlog spremembe 30
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Priporočilo 2 – odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Države članice bi morale zagotoviti, da ima 
vsak potrošnik, ki zakonito prebiva v Uniji, 
pravico do odprtja in uporabe osnovnega 
plačilnega računa pri ponudniku plačilnih 
storitev, ki deluje na njegovem ozemlju.
Pri tem ni pomembno, ali ima potrošnik v 
drugi državi članici že odprt račun, s 
katerim lahko na njegovem ozemlju 
uporablja plačilne storitve iz priporočila 
št. 3. Takšna pravica mora veljati ne glede 
na finančne okoliščine potrošnika.

Države članice bi morale zagotoviti, da ima 
vsak potrošnik, ki zakonito prebiva v Uniji, 
pravico do odprtja in uporabe osnovnega 
plačilnega računa pri ponudniku plačilnih 
storitev, ki deluje na njegovem ozemlju.
Potrošnik pa mora biti dokazljivo povezan 
z državo članico, v kateri namerava 
odpreti osnovni bančni račun. Ta 
povezava je npr. lahko (načrtovano) 
bivališče, (bodoče) delovno mesto ali 
(bodoči) študij. Pri odprtju bančnega 
računa ni pomembno, ali ima potrošnik v 
drugi državi članici že odprt račun, s 
katerim lahko na njenem ozemlju uporablja 
plačilne storitve iz priporočila št. 3. Takšna 
pravica mora veljati ne glede na finančne 
okoliščine potrošnika.

Or. de

Predlog spremembe 31
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Priporočilo 2 – odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Države članice bi morale določiti, da je 
ponudba osnovnih plačilnih računov za vse 
banke, katerih komitenti so tudi fizične 
osebe, obvezna, da tako preprečijo 
diskriminacijo in nepošteno konkurenco 
med bankami, če še niso sprejele posebnih 
ukrepov v zvezi s tem.

Države članice bi morale določiti, da je 
ponudba osnovnih plačilnih računov za vse 
banke, dejavne v bančnem poslovanju s 
prebivalstvom, obvezna, da tako preprečijo 
diskriminacijo in nepošteno konkurenco 
med bankami, če še niso sprejele posebnih 
ukrepov v zvezi s tem.
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Predlog spremembe 32
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Priporočilo 2 – odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Države članice bi morale določiti, da je 
ponudba osnovnih plačilnih računov za vse 
banke, katerih komitenti so tudi fizične 
osebe, obvezna, da tako preprečijo 
diskriminacijo in nepošteno konkurenco 
med bankami, če še niso sprejele posebnih 
ukrepov v zvezi s tem.

Države članice bi morale določiti, da je 
ponudba osnovnih plačilnih računov brez 
obveznosti nakupa dodatnih bančnih 
storitev in produktov za vse banke, katerih 
komitenti so tudi fizične osebe, obvezna, 
da tako preprečijo diskriminacijo in 
nepošteno konkurenco med bankami, če še 
niso sprejele posebnih ukrepov v zvezi s 
tem.

Or. el

Predlog spremembe 33
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Priporočilo 2 – odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Države članice bi morale določiti, da je 
ponudba osnovnih plačilnih računov za 
vse banke, katerih komitenti so tudi 
fizične osebe, obvezna, da tako preprečijo 
diskriminacijo in nepošteno konkurenco 
med bankami, če še niso sprejele posebnih 
ukrepov v zvezi s tem.

Vsaka država članica se lahko odloči, ali 
bo dostop do osnovnih bančnih storitev 
ponujala ena ali več bančnih ali 
nebančnih institucij (drugi ponudniki 
plačilnih storitev).

Or. en
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Predlog spremembe 34
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Priporočilo 2 – odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Države članice bi morale določiti, da je 
ponudba osnovnih plačilnih računov za 
vse banke, katerih komitenti so tudi 
fizične osebe, obvezna, da tako preprečijo 
diskriminacijo in nepošteno konkurenco 
med bankami, če še niso sprejele posebnih 
ukrepov v zvezi s tem.

Države članice bi morale določiti, da 
morajo vsi ponudniki plačilnih storitev, 
kot so opredeljeni v členu 4 odstavka 9 
Direktive 2007/64/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 
2007 o plačilnih storitvah na notranjem 
trgu1, ponujati osnovne plačilne račune, 
da tako preprečijo diskriminacijo in 
nepošteno konkurenco med bankami, če še 
niso sprejele posebnih ukrepov v zvezi s 
tem.
____________________

1UL L 319, 5.12.2007, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 35
Anna Hedh

Osnutek mnenja
Priporočilo 2 – odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Države članice bi morale določiti, da je 
ponudba osnovnih plačilnih računov za vse 
banke, katerih komitenti so tudi fizične 
osebe, obvezna, da tako preprečijo 
diskriminacijo in nepošteno konkurenco 
med bankami, če še niso sprejele posebnih 
ukrepov v zvezi s tem.

Države članice bi morale določiti, da je 
ponudba osnovnih plačilnih računov za vse 
ponudnike plačilnih storitev, katerih 
komitenti so tudi fizične osebe, obvezna, 
da tako preprečijo diskriminacijo in 
nepošteno konkurenco med bankami, če še 
niso sprejele posebnih ukrepov v zvezi s 
tem.

Or. en
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Predlog spremembe 36
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Priporočilo 2 – odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Države članice bi morale določiti, da je 
ponudba osnovnih plačilnih računov za vse 
banke, katerih komitenti so tudi fizične 
osebe, obvezna, da tako preprečijo 
diskriminacijo in nepošteno konkurenco 
med bankami, če še niso sprejele posebnih 
ukrepov v zvezi s tem.

Države članice bi morale določiti, da je 
ponudba osnovnih plačilnih računov za vse 
banke, katerih komitenti so tudi fizične 
osebe, obvezna, da tako preprečijo 
diskriminacijo in nepošteno konkurenco 
med bankami, če še niso sprejele posebnih 
ukrepov v zvezi s tem. Države članice bi 
morale zagotoviti, da dobijo ranljive 
družbene skupine, kot so brezdomci, 
nepismeni in slabo pismeni ter starejši 
dejavno pomoč pri odpiranju osnovnega 
plačilnega računa, med drugim s 
spodbujanjem memorandumov o soglasju 
med bančnim sektorjem in nevladnimi 
organizacijami, ki si prizadevajo za pomoč 
tem ranljivim skupinam.

Or. en

Predlog spremembe 37
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Priporočilo 2 – odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Države članice bi morale določiti, da je 
ponudba osnovnih plačilnih računov za vse 
banke, katerih komitenti so tudi fizične 
osebe, obvezna, da tako preprečijo
diskriminacijo in nepošteno konkurenco 
med bankami, če še niso sprejele posebnih 
ukrepov v zvezi s tem.

Države članice bi morale določiti, da je 
ponudba osnovnih plačilnih računov
obvezna za vse banke, ki poslujejo s 
prebivalstvom, da bodo preprečile
diskriminacijo in nepošteno konkurenco 
med bankami, če še niso sprejele posebnih 
ukrepov v zvezi s tem.

Or. de
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Predlog spremembe 38
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Priporočilo 2 – odstavek 2a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Iz te obveznosti bi morali biti izvzeti 
naslednji ponudniki plačilnih storitev:
a. ponudniki plačilnih storitev v smislu 
člena 1(1)(e) in (f) Direktive 2007/64/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 
novembra 2007 o plačilnih storitvah na 
notranjem trgu1;
b. plačilne institucije, ki so pooblaščene 
samo za zagotavljanje ene ali več 
plačilnih storitev, navedenih v točkah 4 do 
7 priloge k Direktivi 2007/64/ES;
c. ponudniki plačilnih storitev, ki ne 
poslujejo s prebivalstvom.
____________________

1 UL L 319 z dne 5.12.2007, str. 1.

Or. de

Predlog spremembe 39
Evelyne Gebhardt

Osnutek mnenja
Priporočilo 2 – odstavek 2a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Načela za dostop do osnovnih plačilnih 
računov je treba določiti in dosledno 
uporabiti v vsej Uniji, pri čemer je treba 
spodbujati socialno vključenost in 
kohezijo; enakopravna in poštena 
obravnava potrošnikov, posebna 
pozornost, posvečena potrebam ranljivih 
skupin, razkritje in preglednost informacij 
o koristih, tveganjih in pogojih produktov 
ter potreba po večjih prizadevanjih za 
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finančno izobraževanje in osveščanje 
potrošnikov so le nekatera od teh načel. 
Pri tem je treba upoštevati različne 
navade bank v Uniji.

Or. de

Predlog spremembe 40
Evelyne Gebhardt

Osnutek mnenja
Priporočilo 2 – odstavek 2b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Zaradi zelo različnih razlogov za 
omejevanje in zavračanje dostopa do 
bančnega računa je treba čimprej najti 
rešitev v vseh evropskih državah članicah, 
da se potrošnicam in potrošnikom 
omogoči univerzalna pravica do bančnega 
računa. Evropska komisija mora zato 
nemudoma predložiti ustrezen 
zakonodajni predlog, da bo pravica do 
dostopa do osnovnega bančnega računa 
uzakonjena na evropski ravni.

Or. de

Predlog spremembe 41
Evelyne Gebhardt

Osnutek mnenja
Priporočilo 2 – odstavek 2c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Zaradi različnih struktur finančnih 
ponudnikov je treba prepustiti državam 
članicam, kako bodo uredile to pravico.

Or. de
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Predlog spremembe 42
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Priporočilo 2 – odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Vendar morajo biti, da se preprečijo 
nepotrebna bremena za ponudnike 
plačilnih storitev, ki ponujajo storitve, 
nepovezane s tistimi, potrebnimi za 
osnovni bančni račun, naslednji izvzeti iz 
obveznosti zagotavljanja tega računa:
a. ponudniki plačilnih storitev, določeni v 
točkah (e) in (f) člena 1(1) Direktive 
2007/64/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih 
strotvah na notranjem trgu1;
b. plačilne institucije, ki imajo dovoljenje 
samo za ponujanje ene ali več plačilnih 
storitev, naštetih v točkah od 4 do 7 
Priloge Direktive 2007/64/ES.
____________________

1UL L 319, 5.12.2007, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 43
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Priporočilo 2 – odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Države članice bi morale zagotoviti, da 
ponudnik plačilnih storitev v primeru 
zavrnitve vloge za dostop do osnovnega 
plačilnega računa potrošnika nemudoma 
pisno, v razumljivem in jasnem jeziku in 
brezplačno obvesti o razlogih in utemeljitvi 
takšne zavrnitve ter opozori na pravna 
sredstva, ki so mu na voljo. Ta pravica do 

Države članice bi morale zagotoviti, da so 
razlogi za zavrnitev, ki jih imajo 
ponudniki plačilnih storitev, načeloma 
omejeni na predhodno storjena finančna 
ali gospodarska kazniva dejanja, ter da 
ponudnik plačilnih storitev v primeru 
zavrnitve vloge za dostop do osnovnega 
plačilnega računa potrošnika nemudoma 
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informacij se lahko omeji z zakonodajnimi 
ukrepi, kadar takšna omejitev pomeni 
potreben in sorazmeren ukrep za zaščito 
ciljev javne varnosti ali javnega reda.

pisno, v razumljivem in jasnem jeziku in 
brezplačno obvesti o razlogih in utemeljitvi 
takšne zavrnitve ter opozori na pravna 
sredstva, ki so mu na voljo. Ta pravica do 
informacij se lahko omeji z zakonodajnimi 
ukrepi, kadar takšna omejitev pomeni 
potreben in sorazmeren ukrep za zaščito 
ciljev javne varnosti ali javnega reda.

Or. en

Predlog spremembe 44
Evelyne Gebhardt, Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Priporočilo 2 – odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Države članice bi morale zagotoviti, da 
ponudnik plačilnih storitev v primeru 
zavrnitve vloge za dostop do osnovnega 
plačilnega računa potrošnika nemudoma 
pisno, v razumljivem in jasnem jeziku in 
brezplačno obvesti o razlogih in utemeljitvi 
takšne zavrnitve ter opozori na pravna 
sredstva, ki so mu na voljo. Ta pravica do 
informacij se lahko omeji z zakonodajnimi 
ukrepi, kadar takšna omejitev pomeni 
potreben in sorazmeren ukrep za zaščito 
ciljev javne varnosti ali javnega reda.

Države članice bi morale zagotoviti, da 
ponudnik plačilnih storitev v primeru 
zavrnitve vloge za dostop do osnovnega 
plačilnega računa potrošnika nemudoma 
pisno, v razumljivem in jasnem jeziku in 
brezplačno obvesti o razlogih in utemeljitvi 
takšne zavrnitve ter opozori na pravna 
sredstva, ki so mu na voljo. Ta pravica do 
informacij se lahko omeji z zakonodajnimi 
ukrepi, kadar takšna omejitev pomeni 
potreben in sorazmeren ukrep za zaščito 
ciljev javne varnosti ali javnega reda. 
Države članice bi morale potrošnikom 
zagotoviti možnost za pritožbo na sklep o 
zavrnitvi.

Or. en

Predlog spremembe 45
Anna Hedh

Osnutek mnenja
Priporočilo 2 – odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Komisija in države članice bi si morale 
prizadevati, da podrobneje pojasnijo 
tolmačenje zakonodaje o boju proti pranju 
denarja in proti financiranju terorizma, 
da bi zagotovile njeno uravnoteženo in 
sorazmerno izvajanje v okviru osnovnih 
bančnih storitev. Nikomur ne sme biti na 
podlagi tega zavrnjen dostop do 
osnovnega plačilnega računa oziroma ne 
sme biti izključen iz njega, razen če so 
razlogi za to utemeljeni in objektivni. 
Nikoli ne bi smeli uporabiti te zakonodaje 
kot neosnovan izgovor za zavrnitev 
poslovno manj zanimivih potrošnikov.

Or. en

Predlog spremembe 46
Anna Hedh

Osnutek mnenja
Priporočilo 2 – odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Države članice bi morale zagotoviti, da 
skrben pregled poslovanja stranke ne 
povzroči diskriminatorne prakse ali 
nepotrebne neprilagodljive obravnave 
potrošnikov brez stalnega naslova ali 
standardnega osebnega dokumenta o 
istovetnosti. Zlasti je treba upoštevati 
uporabo usmerjenih ukrepov in 
postopkov, s katerimi lahko potrošniki 
brez stalnega naslova ali standardnega 
osebnega dokumenta o istovetnosti 
zadostijo zahtevam o skrbnem pregledu 
poslovanja. Države članice lahko po 
potrebi določijo posebne sheme za pomoeč 
tem potrošnikom, v katerih pristojni 
organi in socialne službe v sodelovanju s 
ponudniki plačilnih storitev določijo 
zanesljiva in varna nestandardna orodja 
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za pragmatično reševanje problematike 
naslova in istovetnosti.

Or. en

Predlog spremembe 47
Evelyne Gebhardt

Osnutek mnenja
Priporočilo 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Priporočilo 2a (pravni predpisi na 
področju pranja denarja in financiranja 

terorizma)
Pravica do dostopa do osnovnega računa 
v državi članici se dodeli v skladu z 
zahtevami Direktive 2005/60/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. 
oktobra 2005 o preprečevanju uporabe 
finančnega sistema za pranje denarja in 
financiranje terorizma, zlasti glede na 
določbe o izpolnjevanju dolžnosti 
skrbnosti do strank. Predlagana 
zakonodaja ne sme vplivati na obveznosti 
ponudnikov plačilnih storitev, ki izhajajo 
iz ustreznih pravnih predpisov Unije ali 
držav članic na področju pranja denarja 
in financiranja terorizma.

Or. de

Predlog spremembe 48
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Osnovni plačilni račun bi moral vključevati 
storitve, ki bi omogočale vse postopke, 
potrebne za odprtje, vodenje in zaprtje 

Osnovni plačilni račun bi moral vključevati 
storitve, ki bi omogočale vse postopke, 
potrebne za odprtje, vodenje in zaprtje 
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plačilnega računa, storitve, ki bi omogočale 
polog denarja na plačilni račun, izvrševanje 
direktnih bremenitev, nakazil in plačilnih 
transakcij z običajno plačilno kartico. 

plačilnega računa, storitve, ki bi omogočale 
polog denarja na plačilni račun, izvrševanje 
direktnih bremenitev, nakazil ter plačilnih 
transakcij osebno in na daljavo z običajno 
plačilno kartico. 

Or. en

Predlog spremembe 49
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Osnovni plačilni račun bi moral vključevati 
storitve, ki bi omogočale vse postopke, 
potrebne za odprtje, vodenje in zaprtje 
plačilnega računa, storitve, ki bi omogočale 
polog denarja na plačilni račun, izvrševanje 
direktnih bremenitev, nakazil in plačilnih 
transakcij z običajno plačilno kartico.

Osnovni plačilni račun bi moral vključevati 
storitve, ki bi omogočale vse postopke, 
potrebne za odprtje, vodenje in zaprtje 
plačilnega računa, storitve, ki bi omogočale 
polog denarja na plačilni račun, izvrševanje 
direktnih bremenitev, nakazil in plačilnih 
transakcij z običajno plačilno kartico. 
Število izvršenih operacij ne bi smelo biti 
omejeno.

Or. en

Predlog spremembe 50
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Osnovni plačilni račun bi moral vključevati 
storitve, ki bi omogočale vse postopke, 
potrebne za odprtje, vodenje in zaprtje 
plačilnega računa, storitve, ki bi omogočale 
polog denarja na plačilni račun, izvrševanje 
direktnih bremenitev, nakazil in plačilnih 
transakcij z običajno plačilno kartico.

Osnovni plačilni račun bi moral vključevati 
storitve, ki bi nediskriminatorno
omogočale vse postopke, potrebne za 
odprtje, vodenje in zaprtje plačilnega 
računa, zagotavljanje bančnih izpiskov,
storitve, ki bi omogočale polog denarja na 
plačilni račun, storitve, ki omogočajo dvig 
gotovine s plačilnega računa ter
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izvrševanje direktnih bremenitev, nakazil 
in plačilnih transakcij z običajno plačilno 
kartico.

Or. de

Predlog spremembe 51
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Osnovni plačilni račun bi moral vključevati 
storitve, ki bi omogočale vse postopke, 
potrebne za odprtje, vodenje in zaprtje 
plačilnega računa, storitve, ki bi omogočale 
polog denarja na plačilni račun, izvrševanje 
direktnih bremenitev, nakazil in plačilnih 
transakcij z običajno plačilno kartico.

Osnovni plačilni račun bi moral vključevati 
storitve, ki bi omogočale vse postopke, 
potrebne za odprtje, vodenje in zaprtje 
plačilnega računa, storitve, ki bi omogočale 
polog denarja na plačilni račun in 
prejemanje transakcij ter izvrševanje 
direktnih bremenitev, nakazil in plačilnih 
transakcij z običajno plačilno kartico.

Or. en

Predlog spremembe 52
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Dostop do osnovnega plačilnega računa ne 
sme biti pogojen z nakupom dodatnih 
storitev.

Dostop do osnovnega plačilnega računa ne 
sme biti pogojen z nakupom dodatnih 
storitev, na primer zavarovanj, niti z 
nedenarnimi obveznostmi, na primer 
predhodno sklenitvijo najemne pogodbe.

Or. de
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Predlog spremembe 53
Anna Hedh

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Države članice morajo zagotoviti, da je 
osnovni plačilni račun na voljo brezplačno 
ali da so njegovi stroški razumni.

Države članice morajo zagotoviti, da je 
osnovni plačilni račun na voljo brezplačno 
ali da so njegovi stroški razumni. Če se 
zaračunavajo nadomestila, morajo biti 
taka, da nobenemu potrošniku ne 
preprečujejo odprtja in uporabe 
osnovnega plačilnega računa zaradi 
razlogov, povezanih s stroški.

Or. en

Predlog spremembe 54
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Države članice morajo zagotoviti, da je 
osnovni plačilni račun na voljo brezplačno 
ali da so njegovi stroški razumni. 

Države članice morajo zagotoviti, da je 
osnovni plačilni račun na voljo brezplačno 
ali da so njegovi stroški razumni. Države 
članice morajo s posebno skrbjo 
zagotoviti, da so storitve, povezane z 
dostopom do osnovnega plačilnega 
računa, brezplačne za potrošnike z nizkim 
dohodkom ali tiste, ki jim grozi osebni 
stečaj.

Or. el
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Predlog spremembe 55
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Države članice morajo zagotoviti, da je 
osnovni plačilni račun na voljo brezplačno 
ali da so njegovi stroški razumni.

Države članice morajo zagotoviti, da je 
osnovni plačilni račun po možnosti na 
voljo brezplačno. Stroški ne smejo 
presegati stroškov, ki nastanejo za 
ponudnika plačilnih storitev pri 
zagotavljanju storitev in nikakor ne smejo 
presegati deset evrov letno.

Or. en

Predlog spremembe 56
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Države članice morajo zagotoviti, da je 
osnovni plačilni račun na voljo brezplačno 
ali da so njegovi stroški razumni. 

Države članice morajo zagotoviti, da je 
osnovni plačilni račun na voljo brezplačno. 

Or. en

Predlog spremembe 57
Anna Hedh

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Od ponudnikov plačilnih storitev bi 
morali zahtevati, da je med produkti, ki jih 
ponujajo, osnovni plačilni račun vedno 
cenovno najugodnejši račun za 
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izvrševanje osnovnih plačilnih transakcij, 
ne glede na to, kako se izvede primerjava.

Or. en

Predlog spremembe 58
Anna Hedh

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Da se zagotovi, da stroški za osnovne 
plačilne storitve ne postanejo nerazumni, 
bi morala imeti vsaka država članica 
možnost, da uvede zgornjo mejo za 
dovoljeno višino skupnih letnih 
nadomestil, povezanih z odprtjem in 
uporabo osnovnih plačilnih računov. 

Or. en

Predlog spremembe 59
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Vsaka država članica mora določiti tudi, 
kaj so razumni stroški glede na merila, 
kot so nacionalne stopnje prihodka in 
povprečni stroški vodenja plačilnega 
računa ali skupni stroški zagotavljanja 
osnovnega plačilnega računa.

Or. el
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Predlog spremembe 60
Evelyne Gebhardt

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 3a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

V primeru, da ponudnik plačilnih storitev 
potrošniku zaračuna stroške odprtja, 
vodenja ali zaprtja osnovnega plačilnega 
računa ter uporabo ene, več ali vseh 
storitev, navedenih v priporočilu št. 3, 
morajo biti stroški za potrošnika vzdržni 
in v razumni višini.

Or. de

Predlog spremembe 61
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Kot dopolnitev osnovnega plačilnega 
računa je treba preveriti in nadalje razviti 
predplačilne kartice ali druge možnosti 
plačevanja, ki imajo enak namen in so že 
na voljo v nekaterih državah članicah. 

Kot alternativne možnosti osnovnega 
plačilnega računa je treba preveriti in 
nadalje razviti predplačilne kartice ali 
druge možnosti plačevanja, kot je plačilo z 
uporabo mobilnega telefona, če ga 
zagotavljajo bančne ali pa nebančne 
institucije, in so že na voljo v nekaterih 
državah članicah ter zagotavljajo enako 
uporabnost kot osnovni plačilni račun.

Or. en

Predlog spremembe 62
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Danes je večina osnovnih plačilnih računov 
izključno spletnih, zaradi česar so idealni 
za elektronsko poslovanje, hkrati pa 
nedostopni tistim prebivalcem, ki nimajo 
dostopa do interneta, ali na primer 
starejšim osebam. Ker bi bili lahko ti 
potrošniki prikrajšani, je treba zagotoviti, 
da bo predvideni osnovni plačilni račun 
uporabniku prijazen, preprost in varen.

Danes je večina osnovnih plačilnih računov 
izključno spletnih, zaradi česar so idealni 
za elektronsko poslovanje, hkrati pa 
nedostopni tistim, ki nimajo dostopa do 
interneta. Namen bi moral biti zagotoviti, 
da bo predvideni osnovni plačilni račun 
uporabniku prijazen, preprost in varen.

Or. en

Predlog spremembe 63
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Danes je večina osnovnih plačilnih računov 
izključno spletnih, zaradi česar so idealni 
za elektronsko poslovanje, hkrati pa 
nedostopni tistim prebivalcem, ki nimajo 
dostopa do interneta, ali na primer 
starejšim osebam. Ker bi bili lahko ti 
potrošniki prikrajšani, je treba zagotoviti, 
da bo predvideni osnovni plačilni račun 
uporabniku prijazen, preprost in varen. 

Danes je večina osnovnih plačilnih računov 
izključno spletnih, zaradi česar so idealni 
za elektronsko poslovanje, hkrati pa 
nedostopni tistim prebivalcem, ki nimajo 
dostopa do interneta, ali na primer 
starejšim osebam. Ker bi bili lahko ti 
potrošniki prikrajšani, je treba zagotoviti, 
da bo predvideni osnovni plačilni račun 
uporabniku prijazen, preprost in varen. 
Poleg tega mora biti omogočeno 
upravljanje teh računov prek spleta, 
sporočil SMS in drugih obstoječih 
bančnih postopkov na daljavo, pa tudi na 
lokalnih bančnih izpostavah. 

Or. el
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Predlog spremembe 64
Evelyne Gebhardt

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Danes je večina osnovnih plačilnih računov 
izključno spletnih, zaradi česar so idealni 
za elektronsko poslovanje, hkrati pa 
nedostopni tistim prebivalcem, ki nimajo 
dostopa do interneta, ali na primer 
starejšim osebam. Ker bi bili lahko ti 
potrošniki prikrajšani, je treba zagotoviti, 
da bo predvideni osnovni plačilni račun 
uporabniku prijazen, preprost in varen.

Danes je večina osnovnih plačilnih računov 
izključno spletnih, zaradi česar so idealni 
za elektronsko poslovanje, hkrati pa 
nedostopni tistim prebivalcem, ki nimajo 
dostopa do interneta, ali na primer 
starejšim osebam. Ker bi bili lahko ti 
potrošniki prikrajšani, je treba zagotoviti, 
da bo predvideni osnovni plačilni račun 
uporabniku prijazen, preprost in varen, ter 
da bo dostopen tako prek spleta, 
mobilnega telefona ali morebitnih drugih 
razpoložljivih komunikacijskih sredstev 
kot tudi v običajnih bančnih 
poslovalnicah.

Or. de

Predlog spremembe 65
Evelyne Gebhardt

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 5a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Preprečiti je treba vsakršno 
diskriminacijo zaradi uporabe osnovnega 
plačilnega računa.

Or. de

Predlog spremembe 66
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Menjava banke ali zaprtje bančnega 
računa potrošnika ne smeta biti povezana s 
previsokimi upravnimi stroški ali ovirami. 

Zaprtje bančnega računa potrošnika ne sme
biti povezano z upravnimi stroški ali 
ovirami. 

Or. en

Predlog spremembe 67
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Potrošniku se ne sme naložiti plačila 
stroškov ali kazni, če zaradi okoliščin, ki 
niso njegova krivda, kot na primer 
nezadostno kritje na računu zaradi 
prepoznega prispetja plačil ali 
prezgodnjih izplačil (npr. primeri trajnih 
nalogov, ki se vedno knjižijo na enak 
dan), prekorači stanje na računu. Po 
potrebi lahko države članice dopustijo 
majhne prekoračitvene kredite, ki so 
namenjeni prav za take primere.

Potrošniki bi morali biti jasno obveščeni o 
stroških ali finančnih kaznih, ki lahko 
nastanejo zaradi prekoračitve stanja na 
računu.

Or. en

Predlog spremembe 68
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Potrošniku se ne sme naložiti plačila 
stroškov ali kazni, če zaradi okoliščin, ki 
niso njegova krivda, kot na primer 
nezadostno kritje na računu zaradi 
prepoznega prispetja plačil ali 

Po potrebi lahko države članice dopustijo 
majhne prekoračitvene kredite za pokritje 
začasnega negativnega stanja. Kakršni 
koli stroški za taka majhna premostitvena 
posojila bi morali biti razumni in vsaj tako 
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prezgodnjih izplačil (npr. primeri trajnih 
nalogov, ki se vedno knjižijo na enak 
dan), prekorači stanje na računu. Po 
potrebi lahko države članice dopustijo 
majhne prekoračitvene kredite, ki so 
namenjeni prav za take primere.

ugodni kot običajna cenovna politika 
ponudnika.

Or. en

Predlog spremembe 69
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Potrošniku se ne sme naložiti plačila 
stroškov ali kazni, če zaradi okoliščin, ki 
niso njegova krivda, kot na primer 
nezadostno kritje na računu zaradi 
prepoznega prispetja plačil ali 
prezgodnjih izplačil (npr. primeri trajnih 
nalogov, ki se vedno knjižijo na enak 
dan), prekorači stanje na računu. Po 
potrebi lahko države članice dopustijo 
majhne prekoračitvene kredite, ki so 
namenjeni prav za take primere.

Po potrebi lahko države članice dopustijo 
majhne redne limite. Obresti rednega 
limita morajo biti cenovno dostopne in 
vsaj tako ugodne kot pogoji iz 
ponudnikove običajne cenovne politike.

Or. de

Predlog spremembe 70
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Države članice lahko sicer v primernem 
okviru predvidijo možnost prekoračitvenih 
kreditov.

črtano 

Or. en
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Predlog spremembe 71
Anna Hedh

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Potrošniki, ki jim je uvedba osnovnih 
plačilnih računov namenjena, so skupina 
potrošnikov s posebnimi interesi in 
potrebami. Da bi se tej skupini lahko 
zagotovilo pozorno in prilagodljivo 
nudenje storitev, bi morali imeti zaposleni 
pri ponudniku plačilnih storitev, ki 
ponuja te račune, v zvezi s tem ustrezno 
usposabljanje, dovolj časa in razumno 
prilagojene prodajne cilje.

Or. en

Predlog spremembe 72
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Države članice morajo začeti kampanje za 
povečanje ozaveščenosti javnosti o 
razpoložljivosti osnovnih plačilnih 
računov, postopkih za uveljavitev pravice 
do dostopa do osnovnih plačilnih računov 
ter načinih za dostop do pritožbenih 
postopkov in drugih pravnih sredstev za 
izvensodno reševanje sporov. Posredovanje 
finančnega znanja potrošnikom je izjemno 
pomembno, saj jih krepi in jim zagotavlja, 
da so vključeni v enotni trg.

Države članice morajo prek javnih 
organov in v sodelovanju z organizacijami 
potrošnikov ali svetovalnimi socialnimi 
službami začeti kampanje za povečanje 
ozaveščenosti javnosti o razpoložljivosti 
osnovnih plačilnih računov, postopkih za 
uveljavitev pravice do dostopa do osnovnih 
plačilnih računov ter načinih za dostop do 
pritožbenih postopkov in drugih pravnih 
sredstev za izvensodno reševanje sporov.
Posredovanje finančnega znanja 
potrošnikom je izjemno pomembno, saj jih 
krepi in jim zagotavlja, da so vključeni v 
enotni trg.
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Or. de

Predlog spremembe 73
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Države članice morajo začeti kampanje za 
povečanje ozaveščenosti javnosti o 
razpoložljivosti osnovnih plačilnih 
računov, postopkih za uveljavitev pravice 
do dostopa do osnovnih plačilnih računov 
ter načinih za dostop do pritožbenih 
postopkov in drugih pravnih sredstev za 
izvensodno reševanje sporov. Posredovanje 
finančnega znanja potrošnikom je izjemno 
pomembno, saj jih krepi in jim zagotavlja, 
da so vključeni v enotni trg.

Države članice in Komisija morajo začeti 
kampanje za povečanje ozaveščenosti 
javnosti o razpoložljivosti osnovnih 
plačilnih računov, postopkih za uveljavitev 
pravice do dostopa do osnovnih plačilnih 
računov ter načinih za dostop do 
pritožbenih postopkov in drugih pravnih 
sredstev za izvensodno reševanje sporov. 
Posredovanje finančnega znanja 
potrošnikom je izjemno pomembno, saj jih 
krepi in jim zagotavlja, da so vključeni v 
enotni trg.

Or. en

Predlog spremembe 74
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Države članice morajo začeti kampanje za 
povečanje ozaveščenosti javnosti o 
razpoložljivosti osnovnih plačilnih 
računov, postopkih za uveljavitev pravice 
do dostopa do osnovnih plačilnih računov 
ter načinih za dostop do pritožbenih 
postopkov in drugih pravnih sredstev za 
izvensodno reševanje sporov. 
Posredovanje finančnega znanja 
potrošnikom je izjemno pomembno, saj jih
krepi in jim zagotavlja, da so vključeni v 

Države članice morajo začeti kampanje za 
povečanje ozaveščenosti javnosti o 
razpoložljivosti osnovnih plačilnih 
računov, postopkih za uveljavitev pravice 
do dostopa do osnovnih plačilnih računov 
ter načinih za dostop do pritožbenih 
postopkov in drugih pravnih sredstev za 
izvensodno reševanje sporov. Opozarjanje 
na prednosti uporabe osnovnega 
plačilnega računa in posredovanje
finančnega znanja sta izjemno pomembna, 
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enotni trg. saj krepita položaj potrošnikov in jim 
zagotavljata, da so vključeni v enotni trg.

Or. el

Predlog spremembe 75
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Razviti bi bilo treba kampanje obveščanja 
v sodelovanju z organizacijami 
potrošnikov ali socialnimi svetovalnimi 
službami. Na ravni Unije bi morale zlasti 
povečati poznavanje vseunijske 
razpoložljivosti osnovnih bančnih storitev 
in čezmejnih pravic do dostopa. Na ravni 
držav članic bi moral biti cilj obveščanja 
podati potrebne in razumljive informacije 
o lastnostih, pogojih in praktičnih 
postopkih za osnovne bančne račune, pri 
tem pa se odzivati na specifične skrbi, tudi 
državljanov brez dostopa do bančnega 
računa in delavcev migrantov. Kampanje 
obveščanja na ravni držav članic bi 
morale biti večjezične in upoštevati 
najpomembnejše materne jezike, ki jih 
govorijo manjšinski prebivalci ali 
migranti.

Or. en

Predlog spremembe 76
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 11



AM\899713SL.doc 39/44 PE487.690v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ponudniki plačilnih storitev morajo 
potrošnikom v pisni obliki zagotoviti 
potrebne informacije o osnovnem 
plačilnem računu, ki jim ga ponujajo.

Ponudniki plačilnih storitev morajo 
potrošnikom v pisni obliki zagotoviti 
potrebne informacije o osnovnem 
plačilnem računu, ki jim ga ponujajo. Od 
njih bi bilo treba zahtevati, da oglašujejo 
osnovni bančni račun in ponudijo jasne 
in razumljive informacije prek različnih 
razpoložljivih kanalov, to je 
ponudnikovega spletnega mesta in 
podružnic, kjer bi morali biti potrošnikom 
vidni standardizirani, trajni mediji.

Or. en

Predlog spremembe 77
Evelyne Gebhardt

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ponudniki plačilnih storitev morajo
potrošnikom v pisni obliki zagotoviti 
potrebne informacije o osnovnem 
plačilnem računu, ki jim ga ponujajo.

Ponudniki plačilnih storitev bi morali
potrošnikom v pisni obliki zagotoviti 
potrebne informacije o osnovnem 
plačilnem računu, ki jim ga ponujajo, ter 
jih obvestiti o morebitnih stroških in 
pogojih uporabe.
 Potrošnika bi bilo treba tudi obvestiti o 
tem, da uporaba dodatnih storitev ni 
obvezna za pridobitev dostopa do 
osnovnega plačilnega računa. Stroške 
storitev je treba posredovati na jasen in 
primerljiv način, brez drobnega tiska in 
skritih stroškov.

Or. de

Predlog spremembe 78
Olle Schmidt
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Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ponudniki plačilnih storitev morajo 
potrošnikom v pisni obliki zagotoviti 
potrebne informacije o osnovnem 
plačilnem računu, ki jim ga ponujajo. 

Ponudniki plačilnih storitev bi morali
potrošnikom zagotoviti ustrezne
informacije o osnovnem plačilnem računu, 
ki jim ga ponujajo. 

Or. en

Predlog spremembe 79
Evelyne Gebhardt

Osnutek mnenja
Priporočilo 3 – odstavek 12a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Dvig gotovine na bankomatu naj bo po 
možnosti brezplačen ne glede na banko, ki 
je lastnica bankomata.

Or. de

Predlog spremembe 80
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Priporočilo 4 – odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Države članice bi morale biti obvezane, da 
zagotovijo, da so vzpostavljeni ustrezni in 
učinkoviti pritožbeni in odškodninski 
postopki za izvensodno poravnavo sporov 
o pravicah in obveznostih, določenih v 
načelih iz zakonodaje, med ponudniki 
plačilnih storitev in potrošniki, in po 
potrebi uporabijo obstoječe organe. 
Organi za alternativno reševanje sporov 
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morajo biti neodvisni, lahko dostopni in 
njihove storitve bi morale biti brezplačne. 
Njihove odločitve bi morale biti pravno 
zavezujoče. Da bi zagotovili njihovo 
nepristranskost, je treba zagotoviti 
enakopravno zastopanost ponudnikov, 
potrošnikov in drugih uporabnikov. Od 
držav članic bi bilo treba zahtevati, da 
zagotovijo, da so vsi ponudniki osnovnih 
bančnih računov člani enega ali več takih 
organov, ki izvajajo take pritožbene in 
odškodninske postopke.

Or. en

Predlog spremembe 81
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Priporočilo 4 – odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Od države članice bi morali zahtevati, da 
zagotovi, da organi za alternativno 
reševanje sporov dejavno sodelujejo pri 
reševanju čezmejnih sporov. Če so v 
sporih udeležene strani v več državah 
članicah, bi bilo treba za reševanje pritožb 
uporabiti FIN NET.

Or. en

Predlog spremembe 82
Evelyne Gebhardt

Osnutek mnenja
Priporočilo 4 – odstavek 1a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Potrošnikom morajo biti na voljo 
dostopne, cenovno ugodne, neodvisne, 
poštene, pregledne, uporabne in 
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učinkovite možnosti za alternativno 
reševanje sporov in druga pravna 
sredstva.

Or. de

Predlog spremembe 83
Evelyne Gebhardt

Osnutek mnenja
Priporočilo 4 – odstavek 1b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Preglednost, dolžnosti obveščanja in 
informacijske kampanje morajo biti 
zastavljene širše od značilnosti produktov, 
možnostih alternativnega reševanja 
sporov in drugih pravnih sredstev. 
Izčrpna informacijska shema za varstvo 
potrošnikov na področju maloprodajnih 
finančnih in bančnih storitev bi morala 
vključevati tudi spremljanje produktov in 
sistem opozarjanja pred škodljivimi 
produkti, nadzorni organi pa bi morali biti 
aktivno udeleženi pri zagotavljanju 
stalnega dostopa potrošnikov do 
posodobljenih in popolnih informacij o 
računih, ki so jih odprli ali bi jih lahko 
odprli.

Or. de

Predlog spremembe 84
Evelyne Gebhardt

Osnutek mnenja
Priporočilo 4 – odstavek 1c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Organi na ravni držav članic, pristojni za 
nadzor nad spoštovanjem pravnih 
predpisov na tem področju, morajo 
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pripraviti tudi postopke dobrih praks 
bančnih inštitucij in spodbujati njihovo 
uporabo na vsem svojem ozemlju. Poleg 
tega je treba Komisijo obveščati o 
dogajanju na tem področju. Pobude 
Komisije kot so Europe Direct ali 
SOLVIT ter nacionalne inštitucije, kot so 
finančni ombudsmani in organizacije 
potrošnikov, ki prejemajo pritožbe 
državljanov o dostopu do bančnih storitev, 
morajo o svojih ugotovitvah in sklepanjih 
obveščati tudi Komisijo, saj odsevajo 
težave, ki jih imajo običajni državljani in 
potrošniki. 

Or. de

Predlog spremembe 85
Evelyne Gebhardt

Osnutek mnenja
Priporočilo 4 – odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Pristojni nacionalni organi preučijo dobre 
prakse in sprejmejo ukrepe proti 
vsakršnemu ravnanju bančnih institucij, 
ki krši pravico potrošnika do bančnega 
računa z osnovnimi plačilnimi 
funkcijami.

Or. de

Predlog spremembe 86
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Priporočilo 5 – odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
najpozneje dve leti po začetku veljavnosti 

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
najpozneje tri leta po začetku veljavnosti 
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zakonodaje predloži izčrpno poročilo o 
njeni uporabi in izvajanju. V poročilu tudi 
odgovori na vprašanje, ali so potrebni 
dodatni ukrepi, in po potrebi navede 
predloge za prilagoditev ali spremembo 
zakonodaje.

zakonodaje predloži izčrpno poročilo o 
njeni uporabi in izvajanju. V poročilu tudi 
odgovori na vprašanje, ali so potrebni 
dodatni ukrepi, in po potrebi navede 
predloge za prilagoditev ali spremembo 
zakonodaje.

Or. de

Predlog spremembe 87
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Priporočilo 5 – odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Države članice bi morale zagotoviti, da 
ponudniki plačilnih storitev nacionalnim 
organom redno posredujejo zanesljive 
informacije o številu odprtih osnovnih 
plačilnih računov, številu zavrnjenih vlog 
za osnovni plačilni račun in razlogih za 
njihovo zavrnitev, številu zaprtju takšnih 
računov in stroških, povezanih z 
osnovnimi plačilnimi računi.

Države članice bi morale zagotoviti, da 
ponudniki plačilnih storitev nacionalnim 
organom redno posredujejo zanesljive 
informacije o številu odprtih osnovnih 
plačilnih računov, številu zavrnjenih vlog 
za osnovni plačilni račun in razlogih za 
njihovo zavrnitev ter številu zaprtja 
takšnih računov.

Or. en


