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Ozadje in cilji priporočila Komisije

Člen 169(1) in točka (a) člena 169(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določata, 

da mora Unija z ukrepi, ki jih sprejme v skladu s členom 114 PDEU, prispevati k doseganju 

visoke ravni varstva potrošnikov. Na navedeni podlagi si Evropski parlament nenehno 

prizadeva doseči visoko raven varstva potrošnikov z ukrepi, katerih namen je okrepiti in 

izboljšati notranji trg. Instrumenti, kakršna sta nedavno potrjena direktiva o pravicah 

potrošnikov1 in direktiva o potrošniških kreditih (Direktiva 2008/48/ES)2, z enakim namenom 

vzpostavljajo ambiciozen režim varstva potrošnikov na področju čezmejne prodaje in

finančnih storitev. 

Tudi v poročilu Maria Montija je bilo že leta 2010 navedeno, da mora „Komisija […] 

proučiti, ali bi po možnosti na podlagi člena 14 PDEU [o službah splošnega gospodarskega 

pomena] predlagala uredbo, ki bi zagotavljala, da imajo vsi državljani pravico do določenega 

števila osnovnih bančnih storitev. Danes je odprtje računa predpogoj za dostop do številnih 

storitev in polno uživanje koristi enotnega trga.3“ Poročilo izenačuje osnovne bančne storitve 

z drugimi univerzalnimi storitvami in pravi: „Večja osredotočenost na potrošnike bo pomenila 

obnovljeno pozornost povezovanju trgov in konkurenčnosti, povečan obseg pravic, varovalk 

in pravnih sredstev ter večji dostop do osnovnih storitev.4“ Že leta 2007 je bilo v prilogi k 

pregledu enotnega trga (SEC(2007)1520) navedeno, da „…je treba razmisliti, kako bi 

zagotovili, da do določenega datuma nikomur ne bi bil zavrnjen dostop do osnovnega 

bančnega računa.“ Komisija pa je julija 2011 izdala priporočilo od dostopu do osnovnega 

plačilnega računa (C(2011)4977/4, SEC(2011) 906 in 907), čeprav je njen delovni načrt za 

leto 2011 omenjal tudi „zakonodajni instrument“ o dostopu do osnovnih bančnih storitev. 

                                               

1 Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potrošnikov, ki spreminja 
Direktivo Sveta 93/13/EGS in Direktivo 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta
ter razveljavlja Direktivo Sveta 85/577/EGS in Direktivo 97/7/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta. Še neobjavljena. 
2 UL L 133, 22.5.2008, str. 66.
3 Monti, M.: Nova strategija za enotni trg. V službi evropskega gospodarstva in družbe. 9. 
maj 2010, str. 72
4 prav tam, str. 40
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Čeprav je dostop do osnovnih bančnih storitev eno od osnovnih vprašanj v Evropski uniji tako 

na ravni varstva potrošnikov kot tudi na ravni enotnega trga, je treba omeniti, da so pomen 

varstva potrošnikov na področju finančnih storitev priznali tudi drugi subjekti zunaj evropskih 

meja; v njihovih programih je postalo ključna prednostna naloga. OECD je na primer po 

sklepih Vrha G20 v Seulu novembra 2010 pred kratkim objavila „Načela skupine G20 na 

visoki ravni o varstvu finančnih potrošnikov1“, ki izražajo splošno mnenje, da ima varstvo 

potrošnikov vedno pomembnejšo vlogo na področju finančne stabilnosti. Zato je treba 

priporočilo Komisije in samoiniciativno zakonodajno poročilo, ki ga bo pripravil Evropski 

parlament, razumeti kot del globalne usmeritve h krepitvi varstva potrošnikov na področju 

bančnih produktov.  

Ob branju ocene učinka in priporočila Komisije je jasno, da je cilj določiti „pravico do odprtja 

in uporabe osnovnega plačilnega računa“ za vsakega potrošnika z zakonitim prebivališčem v 

EU, da se zagotovi, da bančne institucije ne bodo zavrnile dostopa do osnovnega plačilnega 

računa tistim potrošnikom, ki ne morejo predložiti potrdila o prebivališču v določeni državi 

ali so „ekonomsko neprivlačni“. Cilji priporočila so vzpostaviti poseben režim osnovnih 

bančnih storitev, ki bo vsem potrošnikom omogočal celovito udeležbo pri prednostih 

notranjega trga in e-poslovanja ter vključitev tistih potrošnikov, ki danes nimajo bančnega 

računa in so zaradi tega socialno izključeni. Očitne povezave med neimetjem bančnega računa 

ter socialno izključenostjo in/ali ranljivostjo so prikazane v oceni učinka, ki jo je pripravila 

Komisija (glej spodaj) in v podobnih študijah, ki so jih pripravile države članice. Poleg tega 

imajo številni evropski državljani težave pri odpiranju bančnih računov v drugih državah, ki 

niso njihova država prebivališča, zlasti zato, ker ne morejo dokazati veljavnega naslova, kar 

lahko predstavlja resno oviro pri prostem gibanju oseb in delavcev. Utemeljitev, ki je podlaga 

za predlog Komisije, je, da je mogoče doseči pomembne vzajemne koristi za državljane na 

splošno – za potrošnike, mobilne delavce, začasne in sezonske delavce, študente, raziskovalce 

in strokovnjake – in tudi za podjetja, saj je z doseganjem širokega kroga potencialnih 

imetnikov bančnih računov mogoče ustvariti dodatni dobiček.

                                               

1 G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection, oktobra 2011. Na voljo na 
spletni strani http://www.oecd.org/dataoecd/58/26/48892010.pdf.
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Pripravljalno delo v odboru

Po zahtevi za pripravo zakonodajnega samoiniciativnega poročila (člen 42 poslovnika) o 

dostopu do osnovnega plačilnega računa, ki jo je odbor IMCO posredoval v pismu z dne 2. 

septembra 2011, je odbor 5. oktobra 2011 gostil predstavitev ocene učinka o dostopu do 

osnovnih bančnih storitev, ki jo je podala Komisija. Odbor je tudi odobril zahtevo po pripravi 

obravnave zadeve, ki je predvidena v prvem četrtletju 2012. 

Med predstavitvijo ocene učinka, ki jo je pripravil GD MARKT, so imeli člani odbora IMCO 

priložnost za izmenjavo mnenj o priporočilu. Večina v odboru se strinja, da je treba ukrepati 

na ravni EU, obžaluje, da izbrani instrument pravno ne zavezuje držav članic, in spodbuja 

Komisijo, naj spremlja ukrepe držav članic na tem področju, da bi se po možnosti v zvezi s 

tem predlagala direktiva. 

Premislek o priporočilu

V oddelku 1 je opredelitev pojmov „potrošnik“, „ponudnik plačilnih storitev“, „plačilni 

račun“, „plačilna transakcija“, „sredstva“ in „pogodba“.  Vendar pa namen priporočila ni 

obravnava finančnega nadzora, ampak spodbujanje držav članic, naj sprejmejo ukrepe, ki 

bodo 30 milijonom Evropejcem, ki nimajo bančnih računov, omogočili dostop do osnovnih 

bančnih storitev. Glede na to, da je bila pravkar potrjena direktiva o pravicah potrošnikov in 

bo kmalu objavljena, je primerno, da se nekatere opredelitve (ne glede na to, ali so že 

navedene ali so dodatne) uskladijo z opredelitvami v navedeni direktivi. Prav tako je treba 

zagotoviti, da bodo opredelitve (in druge določbe) skladne s tistimi v drugi zakonodaji o 

potrošnikih, kot so direktiva o časovnem zakupu (Direktiva 94/47/ES)1 in direktiva o 

potrošniških kreditih.

Če odbor IMCO namerava pripraviti samoiniciativno zakonodajno poročilo, je primerno, da 

se obravnavajo vprašanja glede uskladitve, in raziskati je treba možnost ciljno usmerjene 

popolne uskladitve opredelitev. Enako kot v primeru direktive o pravicah potrošnikov, morajo 

                                               

1 UL L 280, 29.10.1994, str. 283.
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biti tudi ustrezna pravila o varstvu potrošnikov predmet ciljno usmerjene popolne uskladitve, 

da bi lahko usklajene opredelitve dejansko vplivale na notranji trg. 

Oddelek II (odstavki 2 do 5) najprej navaja načelo, da morajo „[d]ržave članice [...] 

zagotoviti, da ima vsak potrošnik, ki zakonito prebiva v Uniji, pravico do odprtja in uporabe 

osnovnega plačilnega računa pri ponudniku plačilnih storitev“, in da mora „[t]akšna pravica 

[...] veljati ne glede na finančne okoliščine potrošnika“. Ob branju tega dela in ocene učinka 

Komisije skupaj je jasno, da je cilj tega načela torej zagotoviti, da bančne institucije ne bi 

zavrnile dostopa do osnovnega plačilnega računa tistim potrošnikom, ki ne morejo predložiti 

potrdila o prebivališču v državi ali pa so „ekonomsko neprivlačni“. 

Med prvo izmenjavo mnenj so nekateri člani odbora IMCO poudarili, da priporočilo 

vzpostavlja pravico do dostopa, ki je ne bi smeli zamenjevati z obveznostjo odpreti bančni 

račun. Čeprav je cilj zmanjšati delež prebivalcev brez bančnega računa in s tem okrepiti 

notranji trg, se lahko potrošniki kadar koli odločijo, da bodo še naprej ostali brez bančnega 

računa, če tako želijo. Nadalje raziskave kažejo, da ima odločitev ostati zunaj mreže plačilnih 

storitev svoje slabe strani (na primer večjo negotovost pri upravljanju z gotovino ali težave pri 

iskanju zaposlitve ali prejemanju prejemkov), zaradi katerih se povečata tako imenovana 

„premija na revščino“ in ranljivost prebivalcev, ki nimajo bančnega računa. 

V tesni povezavi z navedenim bi bilo treba posebno pozornost posvetiti potrebam ranljivih 

potrošnikov, ki so pogosto, vendar ne izključno, socialno prikrajšani in tisti brez bančnega 

računa. Kampanje za osveščanje in promocija ter finančno izobraževanje, čeprav osnovno, so 

pri tem ključne strateške točke. Poleg tega je danes večina osnovnih bančnih 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. Zaradi 

tega bi lahko bili ti potrošniki oškodovani, zato bi bilo treba zagotoviti, da bo predvideni 

osnovni plačilni račun uporabniku prijazen, razumljiv, preprost in varen, ter da bo dostopen 

tako prek spleta kot tudi v običajnih bančnih poslovalnicah.

Priporočilo navaja tudi nekatere omejitve te pravice, in sicer, da državljani s prebivališčem v 

Uniji, ki imajo dostop do storitev, ki se štejejo za „osnovne“, na ozemlju države članice, ne 
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morejo zahtevati osnovnega plačilnega računa v navedeni državi članici. Zato odstavka 4 in 5

oddelka II določata, da morajo ponudniki plačilnih storitev poslovati pregledno v postopku 

ugotavljanja, ali potrošnik že ima osnovni plačilni račun ali ne, in v odločitvi, s katero 

potrošniku zavrnejo osnovni plačilni račun. Poročilo pravi, da se lahko preglednost omeji 

samo v interesu nacionalne varnosti ali javnega reda. Povedano drugače, potrošnik ima 

pravico biti jasno obveščen o razlogih za zavrnitev bančnega računa in, kot je navedeno 

spodaj, ima posledično pravico do dostopa do shem alternativnega reševanja sporov in 

mehanizmov pravnih sredstev v primeru, da se z zavrnitvijo ne strinja ali če se pojavi še 

kakšen drugi spor. 

Ne glede na to morajo biti preglednost, zahteve po obveščanju in osveščanje zastavljeni širše 

od značilnosti produktov ter možnosti za alternativno reševanje sporov in druga pravna 

sredstva. 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 (omenjeni v oddelku VI spodaj) pa bi 

morali biti aktivno udeleženi pri zagotavljanju stalnega dostopa potrošnikov do posodobljenih 

in popolnih informacij o računih, ki so jih sklenili ali bi jih lahko sklenili. 

Oddelek III ima tri odstavke (6, 7 in 8). Prvi (odstavek 6) vsebuje seznam plačilnih storitev, 

ki naj bi jih vključeval osnovni plačilni račun: storitve, ki omogočajo vse postopke, potrebne 

za odprtje, vodenje in zaprtje plačilnega računa, storitve, ki omogočajo polog denarja na 

plačilni račun in dvig gotovine z računa, izvrševanje direktne bremenitve, kreditnih prenosov 

in plačilnih transakcij prek plačilne kartice. Priporočilo ne omenja na primer možnosti 

predplačniških kreditnih kartic, ki že obstajajo v nekaterih državah članicah, zato bi bilo 

vredno razmisliti o tej možnosti in jo nadalje razviti kot dopolnilno postavko osnovnega 

plačilnega računa. Prav tako ne izrecno navaja, ali se dvig gotovine z bankomata šteje za 

osnovno storitev ne glede na banko, ki je lastnica bankomata.  

V odstavkih 7 in 8 je navedeno osnovno načelo: potrošniki, zlasti najranljivejši (ki so 

pogosto socialno izključeni), ne smejo biti neposredno ali posredno prisiljeni v nakup 

dodatnih bančnih produktov, da bi pridobili preprost osnoven račun. Prav tako naj se kot 

osnovne storitve ne štejejo možnosti prekoračitve pozitivnega stanja na računu, plačilni nalog 
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pa se ne sme izvršiti, kadar bi takšna izvršitev povzročila negativno stanje na osnovnem 

plačilnem računu potrošnika.  

Oddelek IV (odstavki 9 do 12) obravnava povezane pristojbine in spodbuja države članice, 

naj zagotovijo, da je „osnovni plačilni račun na voljo brezplačno ali da so njegovi stroški 

razumni“. Treba je zagotoviti, da ostanejo bančni računi brezplačni v tistih državah članicah, 

v katerih so že brezplačni, in da prag razumnih stroškov v nobenem primeru ni presežen, 

čeprav bi morale biti tudi bančne institucije sposobne pokriti stroške ponudbe osnovnih 

bančnih računov. Vsi stroški, povezani z osnovnim plačilnim računom, morajo biti pregledni 

in razkriti potrošniku. Hkrati je treba opredelitev „razumnih stroškov“ osnovati na preglednih 

merilih.

Oddelek V (odstavka 13 in 14) spodbuja države članice, naj med potrošniki razširjajo 

informacije o razpoložljivosti osnovnih plačilnih računov in ponudnikom plačilnih storitev 

določijo obveznost dati potrošnikom na razpolago določene informacije. V skladu 

predpogodbenimi in pogodbenimi zahtevami po obveščanju, ki so določene v drugih 

instrumentih, kot sta direktiva o pravicah potrošnikov in direktiva o potrošniških kreditih, je 

treba informacije podati jasno in izčrpno ter na trajnem nosilcu, da se zagotovi, da je 

potrošnik razumel, katere so njegove pravice in obveznosti pri sklenitvi pogodbe za tak račun. 

V oddelku VI obravnava odstavek 15 nadzorne organe in njihovo vlogo „za zagotovitev 

dejanskega spoštovanja“ načel iz priporočila. Nadzorni organi bi morali aktivno sodelovati pri 

varstvu potrošnikov prek spremljanja produktov in intervencij v primeru pomanjkljivosti na 

področju varnosti, z določanjem kazni ali celo s sodelovanjem z javnim tožilstvom v primeru 

kršitev zakona. Poleg tega je zaželeno tesno sodelovanje med določenimi organi v vseh 

državah članicah, da se zagotovi učinkovit nadzor in razširjanje najboljših praks. 

V istem oddelku odstavka 16 in 17 obravnavata alternativno reševanje potrošniških sporov in 

druga pravna sredstva. Kot je bilo prej omenjeno, bi morali imeti potrošniki pravico do 

dostopa do mehanizma izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev ter do 

informacij o njihovi uporabi. Ob upoštevanju pomena čezmejnega elementa na tem področju 

bi morale biti sheme alternativnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev predvidene za 
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hitro reševanje čezmejnih sporov. Ta cilj bi lahko najbolje dosegle sheme za spletno reševanje 

sporov, vendar pa dejstvo, da potrošnik nima dostopa do interneta ali ni seznanjen z novimi 

tehnologijami (znano tudi kot „digitalna ločnica“), ne bi smelo ogroziti njegovega dostopa do 

delujočega pravnega sredstva. 

Odstavka 18 in 19 obravnavata obveznost ponudnikov plačilnih storitev, da poročajo o 

odprtih, zavrnjenih in zaprtih osnovnih bančnih računih ter o stroških, povezanih z računi, in 

obveznost držav članic, da pošiljajo Komisiji statistične podatke o tem. Namen teh dveh 

„načel“ je zagotoviti raven skladnosti držav članic in uspeh osnovnih bančnih računov kot 

orodja za socialno in finančno vključevanje potrošnikov ob obravnavi možnega poznejšega 

zakonodajnega instrumenta.

Sklepna ugotovitev

Priporočilo določa vrsto načel, ki so vodilo za možno prihodnjo zakonodajo o dostopu do 

osnovnega plačilnega računa. Vsak prihodnji zakonodajni instrument na tem področju pa se 

mora razumeti v širšem okviru standardov varstva potrošnikov na področju finančnih storitev, 

ki se pravkar pregleduje in krepi na svetovni ravni kot naraščajoči in vedno pomembnejši del 

regulativne in nadzorne zakonodaje. Predhodni instrumenti, kot sta direktiva o pravicah 

potrošnikov in direktiva o potrošniških kreditih, pa tudi tekoče zakonodajni delo o kreditnih 

pogodbah za stanovanjske nepremičnine, vsebujejo vrsto načel in zahtev, ki se ne smejo 

spregledati pri pripravi osnutka zakonodaje o dostopu do osnovnega plačilnega računa. 

Po eni strani načela skupine G20 na visoki ravni o varstvu potrošnikov finančnih storitev 

obravnavajo sklop horizontalnih vprašanj na področju varstva potrošnikov, ki bi jih bilo treba 

upoštevati pri pripravi zakonodaje na evropski ravni. Enakopravna in poštena obravnava 

potrošnikov, posebna pozornost, posvečena potrebam ranljivih skupin, razkritje in preglednost 

informacij o koristih, tveganjih in pogojih produktov ter potreba po vlaganju večjih 

prizadevanj v finančno izobraževanje in osveščanje potrošnikov so le nekatera od teh načel. 

Podobno morajo biti potrošnikom na voljo dostopne, cenovno dostopne, neodvisne, poštene, 

odgovorne, pravočasne in učinkovite možnosti za alternativno reševanje sporov in druga 

pravna sredstva. Po drugi strani je v Montijevem poročilu navedena tudi potreba po obravnavi 



DT\881096SL.doc 9/9 PE474.050v01-00

SL

dostopa do osnovnega plačilnega računa kot ključnega ukrepa za tekoče delovanje notranjega 

trga ter zato, da bi potrošniki v celoti uživali njegove koristi in svoboščine, ki jih zagotavljajo 

pogodbe. Nenazadnje pa je zagotovitev dostopa do osnovnega plačilnega računa pomemben 

korak k socialnemu in ekonomskemu vključevanju državljanov in k bolj pošteni evropski 

družbi, kar bo prinašalo pomembne koristi državljanom in podjetjem ter s tem krepilo 

potencial rasti enotnega trga. 


