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Bendra informacija apie Komisijos rekomendaciją ir jos tikslus

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 169 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies a punkte 

numatyta, kad Sąjunga padeda užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą pagal šios sutarties 

114 straipsnį priimtomis priemonėmis. Šiuo pagrindu Europos Parlamentas, taikydamas 

priemones, kurių paskirtis – stiprinti ir tobulinti vidaus rinką, nuolat siekia užtikrinti aukšto 

lygio vartotojų apsaugą. Tokiais dokumentais, kaip antai neseniai patvirtinta Vartotojų teisių 

direktyva1 ir Vartojimo kredito direktyva (Direktyva 2008/48/EB)2, einama taip pat ta pačia 

linkme ir šie dokumentai padeda kurti plataus užmojo vartotojų apsaugos sistemą atitinkamai 

teikiant tarpvalstybinės prekybos ir finansines paslaugas.

Be to, 2010 m. M. Monti ataskaitoje teigė, kad „Komisija turėtų apsvarstyti, ar nereikėtų 

siūlyti, galbūt pagal SESV 14 straipsnį [dėl bendrus ekonominius interesus tenkinančių 

paslaugų], reglamento, kuriuo būtų užtikrinta, kad visi piliečiai turėtų teisę gauti tam tikras 

pagrindines banko paslaugas. Šiandien turėti sąskaitą tapo būtina sąlyga norint gauti tam 

tikras paslaugas ir visiškai pasinaudoti bendrąja rinka.3“ Be to, ataskaitoje pagrindinėms 

banko paslaugoms skiriamas toks pat dėmesys, kaip ir kitoms universaliosioms paslaugoms, ir 

joje teigiama, kad „didesnis dėmesys vartotojams reikštų, kad vėl skiriamas dėmesys rinkos 

integracijai ir konkurencijai, išplėstos teisės, apsauga ir teisių gynimo priemonės, daugiau 

galimybių naudotis pagrindinėmis paslaugomis1“. Dar 2007 m. Bendrosios rinkos apžvalgos 

(SEC(2007) 1520) priede buvo paskelbta, kad „svarstymais turėtų būti siekiama rasti būdų 

užtikrinti, kad iki tam tikros datos niekam nebūtų atsisakyta suteikti galimybę naudotis 

pagrindine banko sąskaita“. Tačiau nors 2011 m. Komisijos darbo plane taip pat minimas 

teisės aktas dėl galimybės naudotis pagrindinėmis banko paslaugomis, 2011 m. liepos mėn. 

Komisija paskelbė rekomendaciją dėl galimybės naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita 

(C(2011) 4977/4, SEC(2011) 906 ir 907).

Nors galimybė naudotis pagrindinėmis banko paslaugomis, kaip vartotojų apsaugos ir vidaus 

rinkos klausimas, kelia didelį susirūpinimą Europos Sąjungai, vertėtų pažymėti, kad kiti 

veikėjai už Europos ribų taip pat pripažino vartotojų apsaugos finansinių paslaugų srityje 

                                               
1 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 

93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 
85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB. Dar nepaskelbta.

2 OL L 133, 2008 5 22, p. 66.
3 Monti, M., „Nauja bendrosios rinkos strategija. Europos ekonomikai ir visuomenei“. 2010 m. gegužės 9 d., 

p. 74.
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svarbą ir savo programose šiam klausimui skyrė svarbiausią prioritetą. Pavyzdžiui, 

atsižvelgdama į 2010 m. lapkričio mėn. Seule vykusio G20 aukščiausiojo lygio susitikimo 

išvadas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) neseniai paskelbė 

„Didžiojo dvidešimtuko aukšto lygio principus dėl finansinės vartotojų apsaugos“1, kuriuose 

perteikiama bendra nuomonė, kad vartotojų apsauga atlieka vis svarbesnį vaidmenį 

užtikrinant finansinį stabilumą. Taigi Komisijos rekomendaciją ir Europos Parlamento 

parengtą su teisėkūra susijusį pranešimą savo iniciatyva reikia suprasti kaip visuotinę 

tendenciją siekti stipresnės vartotojų apsaugos banko produktų srityje.

Skaitant Komisijos poveikio vertinimą ir rekomendaciją akivaizdu, kad tikslas – nustatyti, 

jog, Europos Sąjungoje teisėtai gyvenantys vartotojai turėtų „teisę atsidaryti ir naudoti 

pagrindinę mokėjimo sąskaitą“ siekiant, kad bankų įstaigos neatsisakytų suteikti galimybės 

naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita vartotojams, kurie neįrodo savo gyvenamosios vietos 

šalyje arba kurie yra „ekonomiškai nepatrauklūs“. Rekomendacijos tikslai – nustatyti 

konkrečią pagrindinių banko paslaugų teikimo tvarką, kuria visiems vartotojams būtų suteikta 

galimybė visapusiškai pasinaudoti vidaus rinkos ir elektroninės prekybos teikiamais 

pranašumais, ir integruoti asmenis, kurie šiuo metu banko paslaugomis nesinaudoja, taigi yra 

ir socialiai atskirti. Aiškūs banko sąskaitos neturėjimo ir buvimo socialiai atskirtam ir (arba) 

pažeidžiamam ryšiai matyti Komisijos poveikio vertinime (žr. toliau) ir panašiuose valstybių 

narių atliktuose tyrimuose. Be to, daugelis Europos piliečių turi problemų, kai banko sąskaitas 

bando atsidaryti kitoje valstybėje nei jie gyvena, daugiausia dėl to, kad jie neįrodo galiojančio 

adreso, o tai gali labai trukdyti laisvam asmenų ir darbuotojų judėjimui. Komisijos pasiūlymas 

grindžiamas tuo, kad svarbią tarpusavio naudą gali gauti visi piliečiai: vartotojai, judūs 

darbuotojai, laikini ir sezoniniai darbuotojai, studentai, mokslininkai ir specialistai, taip pat 

verslas, nes papildomą naudą galima sukurti pasiekiant plataus masto tikslą pritraukti galimus 

banko sąskaitos turėtojus.

Komiteto parengiamasis darbas

Po 2011 m. rugsėjo 2 d. rašte pateikto Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komiteto 

                                                                                                                                                  
1 Ten pat, p. 41.
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prašymo parengti su teisėkūra susijusį pranešimą savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 

42 straipsnis) dėl galimybės naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita, 2011 m. spalio 5 d. 

Komisija IMCO komitete pristatė pagrindinių banko paslaugų poveikio vertinimą. Be to, 

komitetas taip pat pritarė prašymui šiuo klausimu surengti klausymą, kuris numatytas pirmąjį 

2012 m. ketvirtį.

Vidaus rinkos ir paslaugų generaliniam direktoratui pristatant poveikio vertinimą, IMCO 

komiteto nariai turėjo galimybę pasikeisti nuomonėmis dėl rekomendacijos. Dauguma 

komiteto narių pritaria būtinybei imtis ES lygmens veiksmų, apgailestauja, kad pasirinktu 

dokumentu valstybės narės teisiškai neįpareigojamos, ir skatina Komisiją šioje srityje stebėti 

valstybių narių veiksmus, siekiant galiausiai šiuo klausimu pasiūlyti direktyvą.

Rekomendacijos svarstymas

I skirsnyje pateikiamos vartotojo, mokėjimo paslaugų teikėjo, mokėjimo sąskaitos, mokėjimo 

operacijos, lėšų ir sutarties apibrėžtys. Tačiau rekomendacijoje siekiama ne svarstyti finansų 

priežiūros klausimus, o skatinti valstybes nares priimti priemones, pagal kurias 30 mln. banko 

paslaugomis nesinaudojančių Europos piliečių būtų suteikta galimybė naudotis pagrindinėmis 

banko paslaugomis. Atsižvelgiant į tai, kad Vartotojų teisių direktyva buvo ką tik patvirtinta ir 

bus greitai paskelbta, reikėtų, kad kai kurios apibrėžtys (kurios jau buvo minėtos arba 

papildomos) būtų suderintos su Vartotojų teisių direktyvoje pateiktomis apibrėžtimis. Be to, 

būtina užtikrinti, kad visos apibrėžtys (ir kitos nuostatos) atitiktų vartotojų acquis, pavyzdžiui, 

Direktyvoje dėl teisės tam tikru laiku naudotis nekilnojamaisiais daiktais (Tarybos direktyva 

94/47/EB)1 ir Vartojimo kredito direktyvoje, pateiktas kitas apibrėžtis.

Kadangi IMCO komitetas ketina parengti su teisėkūra susijusį pranešimą savo iniciatyva, 

reikėtų atkreipti dėmesį į suderinimo problemas ir išnagrinėti galimybę tikslingai ir visiškai 

suderinti apibrėžtis. Kalbant apie Vartotojų teisių direktyvą, taip pat būtina tikslingai ir 

visiškai suderinti atitinkamas vartotojų apsaugos taisykles, kad suderintos apibrėžtys darytų 

realų poveikį vidaus rinkoje.

                                                                                                                                                  
1 „Didžiojo dvidešimtuko aukšto lygio principai dėl finansinės vartotojų apsaugos“, 2011 m. spalio mėn.
Pateikiama adresu http://www.oecd.org/dataoecd/58/26/48892010.pdf.
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II skirsnio (2–5 dalys) pradžioje nurodomas principas, kad „valstybės narės turėtų užtikrinti, 

kad bet kuris vartotojas, teisėtai gyvenantis Sąjungoje, turėtų teisę atsidaryti ir naudoti 

pagrindinę mokėjimo sąskaitą, teikiamą jų teritorijoje veiklą vykdančio mokėjimo paslaugų 

teikėjo“, teisė „turėtų būti taikoma nepaisant vartotojo finansinių aplinkybių“. Skaitant šį 

skirsnį kartu su Komisijos poveikio vertinimu, akivaizdu, kad šio principo tikslas – užtikrinti, 

kad bankų įstaigos neatsisakytų suteikti galimybės naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita 

vartotojams, kurie neįrodo savo gyvenamosios vietos šalyje arba kurie yra „ekonomiškai 

nepatrauklūs“.

Per pirmąjį keitimąsi nuomonėmis kai kurie IMCO komiteto nariai pabrėžė, kad 

rekomendacijoje nustatomos teisės naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita nereikėtų painioti 

su įsipareigojimu turėti banko sąskaitą. Nors tikslas – sumažinti banko paslaugomis 

nesinaudojančių asmenų skaičių, taigi ir stiprinti vidaus rinką, vartotojai, jeigu nori, visada 

gali nuspręsti ir toliau nesinaudoti banko paslaugomis. Be to, iš atliktų tyrimų matyti, kad 

pasirinkimas nesinaudoti mokėjimo paslauga turi trūkumų (pvz., nesaugiau valdyti grynuosius 

pinigus arba sunku susirasti darbą ar gauti išmokas), dėl kurių didėja vadinamoji „įmoka į 

skurdą“ ir banko paslaugomis nesinaudojančių asmenų pažeidžiamumas.

Be to, ypač daug dėmesio reikėtų skirti pažeidžiamų vartotojų, kurie dažnai, bet ne tik, yra 

socialiai atskirti ir nesinaudoja banko paslaugomis, poreikiams. Nors ir elementarios, šiuo 

požiūriu svarbiausios strateginės kryptys – informuotumo didinimo kampanijos, jų rėmimas ir 

finansinis švietimas. Be to, šiuo metu dauguma pačių pagrindinių banko sąskaitų galima 

naudotis tik internete, dėl to jos labai tinka elektroninei prekybai, tačiau kartu jomis negali 

naudotis dalis visuomenės, visų pirma tie, kurie neturi prieigos prie interneto, arba, 

pavyzdžiui, vyresnio amžiaus gyventojai. Taip šie vartotojai gali atsidurti nepalankioje 

padėtyje, todėl reikėtų užtikrinti, kad numatyta pagrindinė mokėjimo sąskaita būtų patogi 

vartotojui, suprantama, paprasta ir saugi ir kad ja būtų galima naudotis ir internetu, ir 

įprastuose bankų filialuose.

Rekomendacijoje taip pat pateikiama keletas šios teisės apribojimų, visų pirma, kad ES 

                                                                                                                                                  
1 OL L 280, 1994 10 29, p. 283.
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gyvenantys piliečiai, turintys galimybę naudotis paslaugomis, kurios valstybės narės 

teritorijoje laikomomis pagrindinėmis, toje valstybėje narėje negali prašyti atidaryti 

pagrindinę mokėjimo sąskaitą. Taigi II skirsnio 4 ir 5 dalyse numatoma būtinybė mokėjimo 

paslaugų teikėjams veikti skaidriai nustatant, ar vartotojas jau turi pagrindinę mokėjimo 

sąskaitą, ar jos neturi, taip pat nusprendžiant, ar atmesti vartotojo prašymą atidaryti pagrindinę 

banko sąskaitą. Pagal rekomendaciją skaidrumą galima apriboti tik nacionalinio saugumo arba 

viešosios politikos tikslais. Kitaip tariant, vartotojas turi teisę būti aiškiai informuotas apie 

priežastis, dėl kurių buvo atsisakyta atidaryti jam banko sąskaitą, ir, kaip nurodyta toliau, kita 

jo teisė yra teisė į galimybę pasinaudoti alternatyvaus ginčų sprendimo procedūromis ir teisių 

gynimo mechanizmais, jeigu jis nepritaria atsisakymui ar iškyla bet koks kitas ginčas.

Vis dėlto skaidrumas, informavimo reikalavimai ir informuotumo didinimas turėtų apimti 

daugiau nei produkto sąlygas, alternatyvų ginčų sprendimą ir teisių gynimo galimybes. Į 

išsamią vartotojų apsaugos informacijos sistemą mažmeninių finansinių ir banko paslaugų 

srityje taip pat reikėtų įtraukti produkto stebėsenos ir perspėjimo apie žalingus produktus 

sistemą, o priežiūros institucijos (toliau minimos VI skirsnyje) turėtų atlikti aktyvų vaidmenį 

užtikrindamos, kad vartotojai nuolat turėtų galimybę naudotis naujausia ir išsamia informacija 

apie sąskaitų sutartis, kurias jie sudarė ar galėtų sudaryti.

III skirsnį sudaro trys dalys (6, 7 ir 8). Pirmojoje iš jų (6 dalyje) pateikiamas mokėjimo 

paslaugų, kurios siūlomos kaip pagrindinės mokėjimo sąskaitos dalis, sąrašas: paslaugos, 

kuriomis sudaromos sąlygos atlikti visas operacijas, reikalingas atidaryti, tvarkyti ir uždaryti 

mokėjimo sąskaitą; paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos į mokėjimo sąskaitą įmokėti 

pinigus ir iš jos išimti grynuosius pinigus; ir tiesioginio debeto, kredito pervedimų ir 

mokėjimo operacijų mokėjimo kortele atlikimas. Rekomendacijoje neminima, pavyzdžiui, 

galimybė naudotis išankstinio mokėjimo kredito kortelėmis, kuri jau suteikiama tam tikrose 

valstybėse narėse. Šią galimybę vertėtų išnagrinėti ir toliau tobulinti kaip papildomą 

pagrindinės mokėjimo sąskaitos dalį. Be to, rekomendacijoje aiškiai nenurodoma, ar grynųjų 

pinigų išėmimas iš bankomato, neatsižvelgiant į banką, kuriam bankomatas priklauso, 

laikomas pagrindine paslauga.

7 ir 8 dalyse pateikiamas pagrindinis principas: vartotojai, visų pirma pažeidžiamiausi (kurie 
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dažnai yra socialiai atskirti), negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai verčiami pirkti papildomų 

banko produktų, kad galėtų atsidaryti paprastą pagrindinę sąskaitą. Be to, mokėjimo sąskaitos 

lėšų pereikvojimas nėra laikomas pagrindinėmis paslaugomis ir mokėjimo nurodymas 

neturėtų būti vykdomas, kai vartotojo pagrindinės mokėjimo sąskaitos likutis taptų neigiamas.

IV skirsnyje (9–12 dalys) aptariami susiję mokesčiai, jame valstybės narės skatinamos 

užtikrinti, kad pagrindinė mokėjimo sąskaita „būtų teikiama arba nemokamai, arba už teisingą 

mokestį“. Būtina užtikrinti, kad banko sąskaitos išliktų nemokamos tose valstybėse narėse, 

kuriose jos jau yra nemokamos, ir kad niekada nebūtų peržengta teisingumo riba, net jeigu 

bankų įstaigos taip pat galėtų padengti pagrindinių banko sąskaitų sąnaudas. Bet kokie su 

pagrindine mokėjimo sąskaita susiję mokesčiai turėtų būti skaidrūs ir atskleisti vartotojui. Be 

to, teisingo mokesčio apibrėžtis turi būti pagrįsta skaidriais kriterijais.

V skirsnyje (13 ir 14 dalys) raginama, kad valstybės narės vartotojams skleistų informaciją 

apie galimybę turėti pagrindines mokėjimo sąskaitas ir numatytų mokėjimo paslaugų teikėjų 

pareigą vartotojams teikti konkrečią informaciją. Atsižvelgiant į ikisutartinės ir sutartinės 

informacijos reikalavimus, pateiktus kituose dokumentuose, pavyzdžiui, Vartotojų teisių 

direktyvoje ir Vartojimo kredito direktyvoje, informacija turėtų būti pateikiama aiškiai ir 

suprantamai, taip pat patvarioje laikmenoje, užtikrinant, kad vartotojas, sudarymas šią 

sąskaitos sutartį, savo teises ir pareigas suprato.

VI skirsnio 15 dalyje aptariamos priežiūros institucijos ir jų vaidmuo „užtikrinti ir stebėti, 

kad būtų veiksmingai laikomasi“ rekomendacijoje pateiktų principų. Priežiūros institucijos 

turėtų atlikti aktyvų vaidmenį apsaugodamos vartotojus ir tai turėtų daryti stebėdamos 

produktus ir imdamosi veiksmų, kai atsiranda saugos trūkumų. Šie veiksmai: bausmių 

nustatymas ar net bendradarbiavimas su prokurorais, jei pažeidžiami teisės aktai. Be to, 

pageidautina, kad visų valstybių narių paskirtosios institucijos glaudžiau bendradarbiautų, 

siekdamos užtikrinti veiksmingą priežiūrą ir geriausios patirties sklaidą.

To paties skirsnio 16 ir 17 dalyse aptariamos vartotojų alternatyvaus ginčų sprendimo ir teisių

gynimo procedūros. Kaip jau buvo minėta, vartotojai turėtų turėti teisę pasinaudoti ginčų 

sprendimo ne teismo tvarka mechanizmu ir teisių gynimo procedūromis, taip pat susipažinti 
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su informacija apie tai, kaip tuo pasinaudoti. Atsižvelgiant į tarpvalstybinio aspekto svarbą 

šioje srityje, reikėtų numatyti alternatyvaus ginčų sprendimo ir teisių gynimo procedūras, kad 

tarpvalstybinių ginčų sprendimas būtų greitas. Siekiant šio tikslo, elektroninės ginčų 

sprendimo sistemos galėtų būti labai tinkamos, tačiau galimybės pasinaudoti internetu 

neturėjimas ar naujų technologijų neišmanymas (vadinamoji skaitmeninė atskirtis) neturėtų 

sudaryti kliūčių vartotojo galimybei visapusiškai naudotis teisių gynimo sistema.

18 ir 19 dalyse nurodoma mokėjimo paslaugų teikėjų pareiga pranešti apie atidarytas, 

atsisakytas atidaryti ir nutrauktas pagrindines banko sąskaitas bei apie mokesčius, susijusius 

su šiomis sąskaitomis, taip pat nurodoma valstybių narių pareiga šiuo klausimu Komisijai 

pateikti statistinius duomenis. Šių dviejų principų tikslas – nustatyti, koks valstybių narių 

atitikties dydis ir ar pagrindinės banko sąskaitos yra sėkmingos kaip priemonė įtraukti 

vartotojus socialiniu ir finansiniu požiūriu, atsižvelgiant į tai, kad vėliau ji galėtų tapti teisės 

aktu.

Išvada

Rekomendacijoje pateikiama daugybė principų, kurie yra kaip pagrindinės gairės galimiems 

būsimiems teisės aktams, susijusiems su galimybe naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita, 

priimti. Tačiau bet kokie būsimi teisės aktai šiuo klausimu turi būti suprantami remiantis 

platesniu vartotojų apsaugos standartų finansinių paslaugų srityje pagrindu, kuris šiuo metu 

peržiūrimas ir stiprinamas pasauliniu mastu, kaip didėjanti ir vis svarbesnė reguliavimo ir 

priežiūros teisės aktų dalis. Ankstesniuose dokumentuose, pavyzdžiui, Vartotojų teisių 

direktyvoje ir Vartojimo kredito direktyvoje, taip pat šiuo metu vykdant teisėkūros veiklą dėl 

kredito sutarčių, susijusių su gyvenamosios paskirties nuosavybe, pateikiama principų ir 

reikalavimų, kurių negalima pamiršti rengiant teisės aktus dėl galimybės naudotis pagrindine 

mokėjimo sąskaita.

Kita vertus, Didžiojo dvidešimtuko aukšto lygio principai dėl finansinės vartotojų apsaugos 

yra skirti horizontaliesiems vartotojų apsaugos klausimams, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį 

priimant bet kokius būsimus Europos lygmens teisės aktus. Nešališkas ir sąžiningas elgesys 

su vartotojais, išskirtinis dėmesys pažeidžiamų grupių poreikiams, informacijos apie produkto 
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naudą, riziką ir sąlygas atskleidimas ir jos skaidrumas, taip pat būtinybė daugiau pastangų 

skirti finansiniam vartotojų švietimui ir jų informuotumui – tai tik keletas iš šių principų. Be 

to, vartotojams turi būti suteikta galimybė naudotis prieinamomis, įperkamomis, 

nepriklausomomis, sąžiningomis, atskaitingomis, laiku taikomomis ir veiksmingomis 

alternatyvaus ginčų sprendimo ir teisių gynimo sistemomis. Kita vertus, M. Monti ataskaitoje 

būtinybė apsvarstyti galimybę naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita taip pat aiškinama kaip 

pagrindinė galimybė vidaus rinkai veikti sklandžiai, o vartotojams gauti visą jos teikiamą 

naudą ir naudotis Sutartyse užtikrinamomis laisvėmis. Galiausiai galimybės naudotis 

pagrindine mokėjimo sąskaita suteikimas yra svarbus žingsnis siekiant piliečių socialinės ir 

ekonominės įtraukties ir sąžiningesnės Europos visuomenės, kuri atneš tinkamą naudą 

piliečiams ir verslui, taigi kartu didins ir bendrosios rinkos augimo potencialą.


