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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W obecnych czasach większość ludzi niemal nie wyobraża sobie życia bez konta bankowego. 
Posiadanie konta w banku jest warunkiem koniecznym, aby móc uczestniczyć w życiu 
społeczno-gospodarczym. Bez dostępu do podstawowych usług bankowych życie codzienne 
jest trudne i drogie. Coraz bardziej widoczne są zalety transakcji bezgotówkowych, które 
przynoszą konkretne korzyści zarówno obywatelom, jak i administracji publicznej. Bez konta 
bankowego prawdziwym wyzwaniem stają się takie czynności jak wypłata pensji czy 
opłacenie rachunków za prąd, gaz lub wodę. 

Według szacunków Banku Światowego około 58 mln osób w UE nie posiada rachunku 
płatniczego. Wiele osób ma trudności z otwarciem takiego rachunku.  Przyczyny odmowy 
założenia konta przez bank są różnorakie. Nie we wszystkich państwach członkowskich 
gwarantuje się na całym obszarze dostęp do oddziałów bankowych lub bankomatów, co 
uniemożliwia obywatelom europejskim korzystanie z zalet usług finansowych. Powodem 
odmowy założenia podstawowego rachunku płatniczego przez bank może być również 
niewypłacalność. Ponadto osoby zamieszkałe w UE, które są bardzo mobilne ze względu na 
wykonywaną pracę lub prowadzoną działalność, np. studenci, pracownicy sezonowi i 
pracownicy oddelegowani, jak również osoby pracujące w małych i średnich 
przedsiębiorstwach mogą mieć trudności z otwarciem konta bankowego ze względu na brak 
stałego adresu zamieszkania w państwie członkowskim, w którym siedzibę ma dostawca 
usług płatniczych. Zapewnienie mobilności w Unii Europejskiej musi pozostać wspólnym 
celem państw członkowskich. Dostęp do konta bankowego, stanowiący powszechne prawo 
przysługujące wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, w tym najsłabszym grupom 
społecznym, przyczynia się w sposób kluczowy o realizacji tego celu. 

Konsumenci nieposiadający rachunku płatniczego nie mogą korzystać z zalet rynku 
wewnętrznego. Brak dostępu do rachunku płatniczego uniemożliwia konsumentom zakup 
towarów za granicą lub przez internet. Konieczne są odpowiednie rozwiązania, aby nie 
wykluczyć konsumentów z życia codziennego i rozwoju technologicznego. Zarówno 
sprawozdanie Mario Montiego z 2010 r., jak i Akt o jednolitym rynku I, przyjęty przez 
Komisję w 2011 r., mówią o tym, że dostęp do konta bankowego stanowi istotny warunek 
sprawnego funkcjonowania europejskiego rynku wewnętrznego. Konsumenci muszą mieć 
możliwość korzystania z rynków online, nowinek technologicznych oraz tańszych usług i 
niższych cen. Po interwencji Parlamentu Europejskiego w postaci sprawozdania z własnej 
inicjatywy w 2012 r. (2012/2055(INI)) Komisja Europejska przedstawiła wniosek 
legislacyjny.

Konieczne jest nie tylko utorowanie drogi dla możliwości korzystania z rachunku płatniczego. 
Nadrzędnym priorytetem jest również zapewnienie przejrzystości i zrozumiałości opłat 
bankowych, aby umożliwić konsumentom dokonanie porównań i świadomego wyboru 
dostawcy usług bankowych. Jednocześnie bardzo ważne jest umożliwienie konsumentom 
zmianę rachunku bankowego, aby chronić najlepszy interes gospodarczy konsumenta oraz 
pobudzić konkurencję między dostawcami usług bankowych w ramach rzeczywistego 
jednolitego rynku. Dotychczasowe inicjatywy na szczeblu europejskim, takie jak dyrektywa 
w sprawie usług płatniczych (2007/64/WE) oraz niedawne rozporządzenie w sprawie 
jednolitego obszaru płatniczego strefy euro (SEPA / 260/2012) już poprawiły możliwości 
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dostawców usług płatniczych, jeżeli chodzi o operacje transgraniczne. Wielu konsumentów 
europejskich korzysta z szybszych płatności i niższych kosztów transakcji. Kolejnym krokiem 
jest porównywalność usług finansowych, która powinna ułatwić konsumentom podejmowanie 
świadomych i rozsądnych decyzji. Szybka procedura zmiany rachunku będzie promować 
niższe ceny i wzrost jakości produktów finansowych oferowanych konsumentom. Wspieranie 
wolnego i świadomego wyboru dokonywanego przez konsumenta oraz ułatwianie mobilności 
konsumentom to kluczowe elementy funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wprowadzenie w 
swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Terminologię dotyczącą opłat 
powinny ustalać właściwe organy krajowe, 
co pozwoli na uwzględnienie specyfiki 
rynków lokalnych. Aby usługi można było 
uznać za reprezentatywne, powinny one 
podlegać opłacie u co najmniej jednego 
dostawcy usług płatniczych w państwach 
członkowskich. Ponadto w miarę 
możliwości terminologię dotyczącą opłat 
należy ujednolić na szczeblu UE, 
umożliwiając tym samym dokonywanie 
porównań w całej Unii. Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego (EUNB) powinien 
opracować wytyczne, aby pomóc 
państwom członkowskim w ustalaniu 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych podlegających opłacie na 
szczeblu krajowym.

(13) Terminologię dotyczącą opłat 
powinny ustalać właściwe organy krajowe, 
co pozwoli na uwzględnienie specyfiki 
rynków lokalnych. Aby usługi można było 
uznać za reprezentatywne, powinny one 
podlegać opłacie lub powinny być 
oferowane nieodpłatnie u co najmniej 
jednego dostawcy usług płatniczych w 
państwach członkowskich. Ponadto w 
miarę możliwości terminologię dotyczącą 
opłat należy ujednolić na szczeblu UE, 
umożliwiając tym samym dokonywanie 
porównań w całej Unii. Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego (EUNB) powinien 
opracować wytyczne, aby pomóc 
państwom członkowskim w ustalaniu 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych podlegających opłacie lub 
oferowanych nieodpłatnie na szczeblu 
krajowym.

Or. en
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Po sporządzeniu przez właściwe 
organy krajowe tymczasowego wykazu 
najbardziej reprezentatywnych usług 
podlegających opłacie na szczeblu 
krajowym wraz z terminami i definicjami 
Komisja powinna dokonać ich przeglądu w 
celu wskazania, za pomocą aktów 
delegowanych, tych usług, które są 
wspólne dla większości państw 
członkowskich, i zaproponowania 
ujednoliconych terminów i definicji w 
zakresie tych usług na szczeblu UE.

(14) Po sporządzeniu przez właściwe 
organy krajowe tymczasowego wykazu 
najbardziej reprezentatywnych usług 
podlegających opłacie lub oferowanych 
nieodpłatnie na szczeblu krajowym wraz z 
terminami i definicjami Komisja powinna 
dokonać ich przeglądu w celu wskazania, 
za pomocą aktów delegowanych, tych 
usług, które są wspólne dla większości 
państw członkowskich, i zaproponowania 
ujednoliconych terminów i definicji w 
zakresie tych usług na szczeblu UE.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby uzyskać obiektywne informacje 
na temat opłat bankowych, konsumenci 
powinni mieć dostęp do porównywarek 
internetowych, które są prowadzone 
niezależnie od dostawców usług 
płatniczych. W związku z tym państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
konsumentom dostęp do co najmniej jednej 
takiej strony internetowej na swoim 
terytorium. Takie porównywarki 
internetowe mogą prowadzić właściwe 
organy, inne organy publiczne lub 
akredytowane podmioty prywatne.
Państwa członkowskie powinny ustanowić 
system dobrowolnej akredytacji 
umożliwiający prywatnym podmiotom 
prowadzącym porównywarki internetowe 

(19) Aby uzyskać obiektywne informacje 
na temat opłat bankowych, konsumenci 
powinni mieć dostęp do porównywarek 
internetowych, które są prowadzone 
niezależnie od dostawców usług 
płatniczych. W związku z tym państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
konsumentom dostęp do co najmniej jednej 
takiej strony internetowej na swoim 
terytorium. Takie porównywarki 
internetowe mogą prowadzić właściwe 
organy, inne organy publiczne lub 
akredytowane podmioty prywatne.
Państwa członkowskie powinny ustanowić 
system dobrowolnej akredytacji 
umożliwiający prywatnym podmiotom 
prowadzącym porównywarki internetowe 
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ubieganie się o akredytację zgodnie z 
określonymi kryteriami jakości. Jeżeli 
żadna porównywarka internetowa 
prowadzona przez podmiot prywatny nie 
uzyska akredytacji, należy stworzyć 
porównywarkę prowadzoną przez 
właściwe organy lub inne organy 
publiczne. Również takie strony 
internetowe powinny spełniać kryteria 
jakości.

ubieganie się o akredytację zgodnie z 
określonymi kryteriami jakości. Jeżeli 
żadna porównywarka internetowa 
prowadzona przez podmiot prywatny nie 
uzyska akredytacji, należy stworzyć 
porównywarkę prowadzoną przez 
właściwe organy lub inne organy 
publiczne. Również takie strony 
internetowe powinny spełniać kryteria 
jakości. Aby ułatwić przegląd opłat 
pobieranych przez dostawców usług 
płatniczych w Unii Europejskiej, Komisja 
Europejska powinna stworzyć aktualny, 
niezależny, dokładny, wiarygodny i 
przyjazny dla konsumentów portal 
zawierający linki do wszystkich 
akredytowanych porównywarek 
internetowych w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dla dostawców usług płatniczych 
powszechną praktyką jest oferowanie 
rachunku płatniczego w pakiecie z innymi 
produktami lub usługami finansowymi.
Praktyka ta może służyć dostawcom usług 
płatniczych jako sposób dywersyfikacji 
oferty i konkurowania z innymi 
dostawcami, a ostatecznie może przynosić 
korzyści konsumentom. Z 
przeprowadzonego przez Komisję w 2009 
r. badania dotyczącego praktyk sprzedaży 
wiązanej w sektorze finansowym, a także z 
odnośnych konsultacji i skarg 
konsumentów wynika jednak, że dostawcy 
usług płatniczych mogą oferować rachunki 
bankowe w pakiecie z produktami, którymi 
konsumenci nie byli zainteresowani i które 

(20) Dla dostawców usług płatniczych 
powszechną praktyką jest oferowanie 
rachunku płatniczego w pakiecie z innymi 
produktami lub usługami finansowymi.
Praktyka ta może służyć dostawcom usług 
płatniczych jako sposób dywersyfikacji 
oferty i konkurowania z innymi 
dostawcami, a ostatecznie może przynosić 
korzyści konsumentom. Z 
przeprowadzonego przez Komisję w 2009 
r. badania dotyczącego praktyk sprzedaży 
wiązanej w sektorze finansowym, a także z 
odnośnych konsultacji i skarg 
konsumentów wynika jednak, że dostawcy 
usług płatniczych mogą oferować rachunki 
bankowe w pakiecie z produktami, którymi 
konsumenci nie byli zainteresowani i które 
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nie są niezbędne do prowadzenia 
rachunków płatniczych, jak np. 
ubezpieczenie mieszkania. Ponadto 
zaobserwowano, że praktyki te mogą 
zmniejszać przejrzystość i 
porównywalność cen, ograniczać warianty 
zakupu dostępne konsumentom i 
negatywnie wpływać na ich mobilność.
Dlatego też państwa członkowskie 
powinny dopilnować, aby konsumenci byli 
informowani oddzielnie o opłatach 
pobieranych za prowadzenie rachunku 
płatniczego i o opłatach za wszystkie inne 
usługi finansowe zawarte w pakiecie, w 
przypadku gdy dostawcy usług płatniczych 
oferują rachunki płatnicze w formie 
pakietu. Obowiązki te nie powinny mieć 
zastosowania do usług, które są w sposób 
naturalny powiązane z korzystaniem z 
rachunku płatniczego, takich jak wypłaty, 
przekazy pieniężne czy karty płatnicze. W 
rezultacie usługi te należy wyłączyć z 
zakresu tego przepisu.

nie są niezbędne do prowadzenia 
rachunków płatniczych, jak np. 
ubezpieczenie mieszkania. Ponadto 
zaobserwowano, że praktyki te mogą 
zmniejszać przejrzystość i 
porównywalność cen, ograniczać warianty 
zakupu dostępne konsumentom i 
negatywnie wpływać na ich mobilność.
Dlatego też państwa członkowskie 
powinny dopilnować, aby konsumenci byli 
informowani oddzielnie o opłatach 
pobieranych za prowadzenie rachunku 
płatniczego i o opłatach za wszystkie inne 
usługi finansowe zawarte w pakiecie, w 
przypadku gdy dostawcy usług płatniczych 
oferują rachunki płatnicze w formie 
pakietu.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Konsumenci, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Unii i nie posiadają 
rachunku płatniczego w danym państwie 
członkowskim, powinni mieć w tym 
państwie członkowskim możliwość 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego i korzystania z takiego 
rachunku. Aby zapewnić możliwie 
najszerszy dostęp do takich rachunków, 
konsumenci powinni mieć do nich dostęp 
niezależnie od swojej sytuacji finansowej, 
związanej np. z bezrobociem czy 
upadłością konsumencką, ani od miejsca 

(27) Konsumenci, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Unii i nie posiadają 
rachunku płatniczego w danym państwie 
członkowskim, powinni mieć w tym 
państwie członkowskim możliwość 
otwarcia podstawowego rachunku 
płatniczego i korzystania z takiego 
rachunku. Aby zapewnić możliwie 
najszerszy dostęp do takich rachunków, 
konsumenci powinni mieć do nich dostęp 
niezależnie od swojej sytuacji finansowej, 
związanej np. ze statusem zatrudnienia, 
poziomem dochodów, historią kredytową
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pobytu. Ponadto prawo dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego w 
każdym państwie członkowskim powinno 
być przyznawane zgodnie z wymogami 
określonymi w dyrektywie 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, w szczególności 
w zakresie stosowania procedur należytej 
staranności wobec klienta.

czy upadłością konsumencką, ani od 
miejsca pobytu. Ponadto prawo dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego w 
każdym państwie członkowskim powinno 
być przyznawane zgodnie z wymogami 
określonymi w dyrektywie 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, w szczególności 
w zakresie stosowania procedur należytej 
staranności wobec klienta.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby co najmniej jeden 
dostawca usług płatniczych oferował
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Dostęp do rachunku nie 
powinien być zbyt trudny i nie powinien 
się wiązać z nadmiernymi kosztami dla 
konsumentów. W tym względzie państwa 
członkowskie powinny uwzględnić takie 
czynniki jak lokalizacja wyznaczonych 
dostawców usług płatniczych na ich 
terytorium. Aby zminimalizować ryzyko 
wykluczenia społecznego konsumentów 
pod względem finansowym, państwa 
członkowskie powinny zadbać o lepszą 
edukację finansową, w tym również w 
szkołach, oraz zwalczać nadmierne 
zadłużanie się. Ponadto państwa 
członkowskie powinny wspierać stosowne 
inicjatywy dostawców usług płatniczych, 
tak aby udostępnianiu podstawowych 
rachunków płatniczych towarzyszyły 
działania w zakresie edukacji finansowej.

(28) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby wszyscy dostawcy usług 
płatniczych, którzy oferują rachunki 
płatnicze obejmujące przynajmniej usługi
określone w art. 16 ust. 1 jako integralną 
część swojej regularnej działalności 
gospodarczej, oferowali konsumentom 
podstawowy rachunek płatniczy. Dostęp do 
rachunku nie powinien być zbyt trudny i 
powinien się wiązać jedynie z symboliczną 
opłatą dla konsumentów. W tym względzie 
państwa członkowskie powinny 
uwzględnić takie czynniki jak lokalizacja 
wyznaczonych dostawców usług 
płatniczych na ich terytorium. Aby 
zminimalizować ryzyko wykluczenia 
społecznego konsumentów pod względem 
finansowym, państwa członkowskie 
powinny zadbać o lepszą edukację 
finansową, w tym również w szkołach, 
oraz zwalczać nadmierne zadłużanie się.
Ponadto państwa członkowskie powinny 
wspierać stosowne inicjatywy dostawców 
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usług płatniczych, tak aby udostępnianiu 
podstawowych rachunków płatniczych 
towarzyszyły działania w zakresie edukacji 
finansowej.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowe rachunki płatnicze powinny generalnie być oferowane bezpłatnie lub za 
niewielką opłatą, sprawozdawczyni wybrała zatem sformułowanie „symboliczna opłata” dla 
określenia takiej bardzo niskiej opłaty. Sformułowanie „adekwatna opłata” jest zbyt niejasne 
i daje możliwość pobierania wyższych opłat niż przewidziano.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Konsumenci powinni mieć 
zagwarantowany dostęp do szeregu 
podstawowych usług płatniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie określają minimalną liczbę 
operacji, tak aby uwzględnić zarówno 
potrzeby konsumentów, jak i praktyki 
handlowe stosowane w danym państwie 
członkowskim. W przypadku usług spoza 
tego zbioru podstawowych usług 
płatniczych banki mogą pobierać swoje 
standardowe opłaty. Usługi powiązane z 
podstawowymi rachunkami płatniczymi 
powinny obejmować możliwość wpłacania 
środków pieniężnych na rachunek i ich 
wypłacania z rachunku. Konsumenci 
powinni mieć możliwość wykonywania 
podstawowych transakcji płatniczych, 
takich jak otrzymywanie dochodów lub 
świadczeń, płacenie rachunków lub 
podatków oraz nabywanie towarów i usług, 
w tym za pośrednictwem polecenia 
zapłaty, polecenia przelewu oraz za 
pomocą karty płatniczej. Usługi takie 
powinny umożliwiać zakup towarów i 
usług w internecie oraz dawać 

(30) Konsumenci powinni mieć 
zagwarantowany dostęp do szeregu 
podstawowych usług płatniczych. W 
przypadku usług spoza tego zbioru 
podstawowych usług płatniczych banki 
mogą pobierać swoje standardowe opłaty.
Usługi powiązane z podstawowymi 
rachunkami płatniczymi powinny 
obejmować możliwość wpłacania środków 
pieniężnych na rachunek i ich wypłacania z 
rachunku. Konsumenci powinni mieć 
możliwość wykonywania podstawowych 
transakcji płatniczych, takich jak 
otrzymywanie dochodów lub świadczeń, 
płacenie rachunków lub podatków oraz 
nabywanie towarów i usług, w tym za 
pośrednictwem polecenia zapłaty, 
polecenia przelewu oraz za pomocą karty 
płatniczej. Usługi takie powinny 
umożliwiać zakup towarów i usług w 
internecie oraz dawać konsumentom 
możliwość inicjowania zleceń płatniczych 
za pośrednictwem narzędzi bankowości 
internetowej zapewnianych przez dostawcę 
usług płatniczych, jeżeli są one dostępne.
Podstawowy rachunek płatniczy nie 
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konsumentom możliwość inicjowania 
zleceń płatniczych za pośrednictwem 
narzędzi bankowości internetowej 
zapewnianych przez dostawcę usług 
płatniczych, jeżeli są one dostępne.
Podstawowy rachunek płatniczy nie 
powinien być jednak ograniczony do 
zastosowań internetowych, ponieważ 
stwarzałoby to przeszkodę dla 
konsumentów nieposiadających dostępu do 
internetu. W przypadku podstawowego 
rachunku płatniczego konsumenci nie 
powinni mieć dostępu do kredytu w 
rachunku bieżącym. Państwa członkowskie 
mogą jednak zezwolić dostawcom usług 
płatniczych na oferowanie środków 
buforowych dla bardzo małych kwot w 
odniesieniu do podstawowych rachunków 
płatniczych.

powinien być jednak ograniczony do 
zastosowań internetowych, ponieważ 
stwarzałoby to przeszkodę dla 
konsumentów nieposiadających dostępu do 
internetu. W przypadku podstawowego 
rachunku płatniczego konsumenci nie 
powinni mieć dostępu do kredytu w 
rachunku bieżącym. Państwa członkowskie 
mogą jednak zezwolić dostawcom usług 
płatniczych na oferowanie środków 
buforowych dla bardzo małych kwot w 
odniesieniu do podstawowych rachunków 
płatniczych. Jeżeli konsument korzysta z 
podstawowego rachunku płatniczego do 
celów prywatnych, nie powinny istnieć 
żadne ograniczenia liczby operacji, jakich 
może dokonać konsument zgodnie ze 
specjalną taryfą prowizji i opłat dla 
takiego rachunku.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) „usługi powiązane z rachunkiem 
płatniczym” oznaczają wszelkie usługi 
powiązane z rachunkiem płatniczym, w 
tym usługi płatnicze;

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „opłaty” oznaczają ewentualne opłaty k) „opłaty” oznaczają wszelkie ewentualne
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należne dostawcy usług płatniczych od 
konsumenta za świadczenie usług 
płatniczych lub za transakcje dokonywane 
na rachunku płatniczym;

koszty powiązane z rachunkiem 
płatniczym, w tym kredyty w rachunku 
bieżącym, kary oraz odsetki od kart 
kredytowych, należne dostawcy usług 
płatniczych od konsumenta za świadczenie 
usług płatniczych lub za transakcje 
dokonywane na rachunku płatniczym;

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) „polecenie przelewu” oznacza krajową 
lub transgraniczną usługę płatniczą 
polegającą na uznaniu rachunku 
płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy 
transakcja płatnicza lub seria transakcji 
płatniczych z rachunku płatniczego 
płatnika są dokonywane przez dostawcę 
usług płatniczych prowadzącego rachunek 
płatniczy płatnika, na podstawie dyspozycji 
udzielonych przez płatnika;

o) „polecenie przelewu” oznacza usługę 
płatniczą polegającą na uznaniu rachunku 
płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy 
transakcja płatnicza lub seria transakcji 
płatniczych z rachunku płatniczego 
płatnika są dokonywane przez dostawcę 
usług płatniczych prowadzącego rachunek 
płatniczy płatnika, na podstawie dyspozycji 
udzielonych przez płatnika;

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz najbardziej reprezentatywnych
usług płatniczych podlegających opłacie na 
szczeblu krajowym oraz ujednolicona 
terminologia

Wykaz usług powiązanych z rachunkiem 
płatniczym podlegających opłacie na 
szczeblu krajowym oraz ujednolicona 
terminologia

Or. en
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, o 
których mowa w art. 20, tymczasowego 
wykazu co najmniej 20 usług płatniczych 
stanowiących co najmniej 80 % 
najbardziej reprezentatywnych usług 
płatniczych podlegających opłacie na 
szczeblu krajowym. Wykaz ten zawiera 
terminy i definicje dotyczące każdej ze 
wskazanych usług.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy, o 
których mowa w art. 20, tymczasowego 
wykazu wszystkich usług powiązanych z 
rachunkiem płatniczym podlegających 
opłacie na szczeblu krajowym. Wykaz ten 
zawiera ujednolicone terminy i definicje 
dotyczące każdej ze wskazanych usług.
Każda usługa ma tylko jedną nazwę.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby ust. 1 właściwe organy 
uwzględniają następujące usługi:

skreślony

1) najczęściej wykorzystywane przez 
konsumentów w odniesieniu do ich 
rachunku płatniczego;
2) generujące najwyższe koszty dla 
konsumentów w przeliczeniu na usługę;
3) generujące najwyższe koszty ogółem dla 
konsumentów;
4) generujące najwyższy zysk dla 
dostawców usług płatniczych w 
przeliczeniu na usługę;
5) generujące najwyższy zysk ogółem dla 
dostawców usług płatniczych.
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Aby wesprzeć właściwe organy, EUNB 
opracowuje wytyczne zgodnie z art. 16 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 24 
dotyczących określenia – na podstawie 
tymczasowych wykazów przekazanych 
zgodnie z ust. 3 – ujednoliconej 
terminologii UE dla tych usług
płatniczych, które są wspólne co najmniej 
dla większości państw członkowskich.
Ujednolicona terminologia UE obejmuje 
wspólne terminy i definicje dotyczące 
wspólnych usług.

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 24 
dotyczących określenia – na podstawie 
tymczasowych wykazów przekazanych 
zgodnie z ust. 3 – ujednoliconej 
terminologii UE dla tych usług
powiązanych z rachunkiem płatniczym, 
które są wspólne co najmniej dla 
większości państw członkowskich.
Ujednolicona terminologia UE obejmuje 
wspólne terminy i definicje dotyczące 
wspólnych usług. Każda usługa ma tylko 
jedną nazwę.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przed zawarciem umowy rachunku 
płatniczego z konsumentem dostawcy 
usług płatniczych przekazywali 
konsumentowi dokument zawierający 
informacje na temat opłat zawierający 
wykaz najbardziej reprezentatywnych 
usług, o którym mowa w art. 3 ust. 5, oraz 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
w odpowiednim momencie przed 
zawarciem umowy rachunku płatniczego z 
konsumentem dostawcy usług płatniczych
informowali konsumenta i przekazywali 
konsumentowi dokument zawierający 
informacje na temat opłat zawierający 
wykaz najbardziej reprezentatywnych 
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powiązanych opłat za świadczenie każdej 
usługi.

usług, o którym mowa w art. 3 ust. 5, oraz 
powiązanych opłat za świadczenie każdej 
usługi. W przypadku zmian konsument 
musi zostać w pełni poinformowany.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa płatnicza, o której mowa w ust. 1, 
jest oferowana w ramach pakietu usług 
finansowych, w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się, 
które z usług, o których mowa w ust. 1, 
wchodzą w zakres pakietu, opłatę za cały 
pakiet, jak również opłaty za świadczenie 
każdej usługi, której nie wymieniono w 
ust. 1.

2. W przypadku gdy co najmniej jedna 
usługa powiązana z rachunkiem 
płatniczym, o której mowa w ust. 1, jest 
oferowana w ramach pakietu usług 
finansowych, w dokumencie zawierającym 
informacje na temat opłat wskazuje się, 
które z usług, o których mowa w ust. 1, 
wchodzą w zakres pakietu, opłatę za cały 
pakiet, jak również opłaty za świadczenie 
każdej usługi, której nie wymieniono w 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dostawcy usług płatniczych nie mogą 
pobierać żadnych opłat, których nie 
wskazano w danym dokumencie 
zawierającym informacje na temat opłat.

Or. en
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych udostępniali 
konsumentom słowniczek pojęć 
zawierający co najmniej wykaz usług
płatniczych, o których mowa w ust. 1, jak 
również powiązane definicje.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych udostępniali 
konsumentom słowniczek pojęć 
zawierający co najmniej wykaz usług, o 
których mowa w ust. 1, jak również 
powiązane definicje.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych przekazywali 
konsumentom co najmniej raz do roku
zestawienie wszystkich opłat pobranych z 
tytułu prowadzenia ich rachunków 
płatniczych.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych nieodpłatnie
przekazywali konsumentom najlepiej raz 
w miesiącu, ale co najmniej raz na kwartał
zestawienie wszystkich opłat pobranych z 
tytułu prowadzenia ich rachunków 
płatniczych.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zapowiedź możliwych zmian lub 
podwyżek opłat naliczanych w kolejnym 
okresie.
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Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
w stosownych przypadkach dostawcy 
usług płatniczych stosowali w podawanych 
informacjach umownych i handlowych 
terminy i definicje zawarte w wykazie
najbardziej reprezentatywnych usług
płatniczych, o którym mowa w art. 3 ust. 5.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych stosowali w 
podawanych informacjach umownych i 
handlowych terminy i definicje zawarte w 
wykazie usług, o którym mowa w art. 3 
ust. 5.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom dostęp do co najmniej jednej 
strony internetowej porównującej opłaty 
pobierane przez dostawców usług 
płatniczych za usługi oferowane w ramach
rachunków płatniczych na szczeblu 
krajowym, zgodnie z ust. 2 i 3.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom swobodny dostęp do co 
najmniej jednej strony internetowej 
porównującej opłaty pobierane przez 
dostawców usług płatniczych i 
oprocentowanie rachunków płatniczych na 
szczeblu krajowym, zgodnie z ust. 2 i 3.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) być prowadzone niezależnie od 
jakiegokolwiek dostawcy usług 
płatniczych;

a) być niezależne od jakiegokolwiek 
dostawcy usług płatniczych;

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w sposób niebudzący wątpliwości 
ujawniać właścicieli i źródła 
finansowania;

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dostarczać aktualnych informacji; c) dostarczać aktualnych, dokładnych, 
wiarygodnych i przyjaznych dla 
konsumentów informacji;

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Aby ułatwić przegląd opłat 
pobieranych przez dostawców usług 
płatniczych w Unii Europejskiej, Komisja 
Europejska stworzy aktualny, niezależny, 
dokładny, wiarygodny i przyjazny dla 
konsumentów portal zawierający linki do 
wszystkich akredytowanych 
porównywarek internetowych w 
poszczególnych państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Do końca 2018 r. należy również 
stworzyć europejskie strony porównujące 
opłaty pobierane przez dostawców usług 
płatniczych za usługi oferowane w 
ramach rachunków płatniczych w różnych 
państwach członkowskich.
Do tego czasu Komisja stworzy europejską 
publiczną porównywarkę internetową 
prowadzoną we współpracy z EUNB.
Do tego czasu Komisja ustanowi również 
– poprzez akt delegowany zgodnie z art. 24 
–dobrowolny system akredytacji dla 
prywatnych europejskich porównywarek 
internetowych. Aby uzyskać akredytację, 
europejskie porównywarki internetowe 
prowadzone przez podmioty prywatne 
muszą spełnić wszystkie warunki 
wymienione w ust. 2. Komisja zachowuje 
prawo do odmowy udzielenia lub do 
wycofania akredytacji dla podmiotów 
prywatnych w przypadku 
niewywiązywania się z obowiązków 
określonych w ust. 2.
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Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. Komisja Europejska stworzy i będzie 
na bieżąco aktualizować portal 
zawierający linki do akredytowanych 
porównywarek internetowych w każdym 
państwie członkowskim i na szczeblu 
europejskim.
Portal ten musi zapewniać konsumentom 
dostęp do glosariusza ujednoliconej 
terminologii unijnej przyjętej zgodnie 
z art. 3 oraz do wytycznych dotyczących 
transgranicznego przenoszenia 
rachunków płatniczych.
Portal musi również zapewnić publiczny 
i łatwy dostęp do wykazu i danych 
kontaktowych poszczególnych właściwych 
organów krajowych, o których mowa 
w art. 20.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku gdy rachunek płatniczy jest 
oferowany łącznie z inną usługą lub innym 
produktem w ramach pakietu, dostawca 
usług płatniczych informował konsumenta 
o możliwości nabycia rachunku 
płatniczego oddzielnie oraz przekazywał 
oddzielne informacje na temat kosztów i 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku gdy rachunek płatniczy jest 
oferowany łącznie z inną usługą lub innym 
produktem w ramach pakietu, dostawca 
usług płatniczych informował konsumenta
w odpowiednim terminie przed zawarciem 
umowy rachunku płatniczego o 
możliwości nabycia rachunku płatniczego 
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opłat związanych z poszczególnymi 
produktami i usługami oferowanymi w 
ramach pakietu.

oddzielnie oraz przekazywał oddzielne 
informacje na temat kosztów i opłat 
związanych z poszczególnymi produktami 
i usługami oferowanymi w ramach pakietu.

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Konsument ma możliwość oddzielnego 
nabycia usług, które nie są świadczone w 
ramach podstawowego rachunku 
płatniczego określonego w art. 16.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Ponadto dostawcy usług płatniczych 
powinni, w stosownych przypadkach, mieć 
możliwość oferowania produktów 
kredytowych jako odrębnych usług 
konsumentom korzystającym z 
podstawowych rachunków płatniczych. 
Dostęp do podstawowego rachunku 
płatniczego lub korzystanie z tego 
rachunku nie może być w żaden sposób 
ograniczone lub uwarunkowane zakupem 
takich odrębnych produktów lub usług.

Or. en
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, w 
przypadku gdy łącznie z rachunkiem 
płatniczym oferowane są tylko usługi 
płatnicze zdefiniowane w art. 4 pkt 3 
dyrektywy 2007/64/WE.

skreślony

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odnośnie do przenoszenia rachunku 
między krajowymi dostawcami usług 
płatniczych państwa członkowskie mogą 
utrzymać w mocy lub ustanowić przepisy, 
które nieznacznie odbiegają od tych 
określonych w art. 10, pod warunkiem, że 
obejmują one usprawnienia, które w 
sposób wyraźny są w interesie 
konsumenta.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie, które posiadają już własne, bardziej skuteczne systemy usług 
przeniesienia rachunku, muszą mieć możliwość ich utrzymania, 

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazanie otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych oraz – jeżeli konsument 
wyraźnie tego zażądał zgodnie z ust. 2 –
konsumentowi wykazu wszystkich 
istniejących zleceń stałych dotyczących 
poleceń przelewu oraz zleconych przez 
dłużnika poleceń zapłaty;

a) zapewnienie konsumentowi
wyczerpującego zbiorczego wykazu 
wszystkich istniejących zleceń stałych 
dotyczących poleceń przelewu oraz 
zleconych przez dłużnika poleceń zapłaty
oraz zwrócenie się do konsumenta 
o potwierdzenia przeniesienia ich do 
otrzymującego dostawcy usług 
płatniczych;

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ciągu siedmiu dni kalendarzowych
ustanawia zlecenia stałe dotyczące poleceń 
przelewu, o których ustanowienie wystąpił 
konsument, i realizuje je od daty określonej 
w upoważnieniu;

a) w ciągu siedmiu dni roboczych
ustanawia zlecenia stałe dotyczące poleceń 
przelewu, o których ustanowienie wystąpił 
konsument, i realizuje je od daty określonej 
w upoważnieniu;

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazuje otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych informacje, o których 
mowa w ust. 3 lit. a), b) i c), w ciągu 
siedmiu dni kalendarzowych od 
otrzymania wniosku;

a) przekazuje otrzymującemu dostawcy 
usług płatniczych informacje, o których 
mowa w ust. 3 lit. a), b) i c), w ciągu 
siedmiu dni roboczych od otrzymania 
wniosku;

Or. en
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
ewentualne opłaty pobierane przez 
przekazującego dostawcę usług 
płatniczych od konsumenta za zamknięcie 
posiadanego u niego rachunku płatniczego
były określane zgodnie z art. 45 ust. 2 
dyrektywy 2007/64/WE.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
przekazujący dostawca usług płatniczych
nie pobierał od konsumenta żadnych opłat
za zamknięcie posiadanego u niego 
rachunku płatniczego. Wprowadza się 
odpowiednią poprawkę do art. 45 ust. 2 
dyrektywy 2007/64/WE.

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
ewentualne opłaty pobierane przez 
przekazującego lub otrzymującego 
dostawcę usług płatniczych od konsumenta 
za dowolną usługę świadczoną zgodnie z 
art. 10, inną niż usługi, o których mowa w 
ust. 1–3, były odpowiednie i zgodne z 
faktycznymi kosztami ponoszonymi przez 
danego dostawcę usług płatniczych.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
przekazujący lub otrzymujący dostawca
usług płatniczych nie pobierał od 
konsumenta żadnych opłat za żadną usługę 
świadczoną zgodnie z art. 10.

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawca usług płatniczych wyrównał 
każdą stratę finansową poniesioną przez 
konsumenta w wyniku niewywiązania się 
przez takiego dostawcę zaangażowanego w 
proces przeniesienia rachunku ze swoich 
obowiązków określonych w art. 10.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawca usług płatniczych wyrównał we 
właściwym czasie każdą stratę finansową 
poniesioną przez konsumenta w wyniku 
niewywiązania się przez takiego dostawcę 
zaangażowanego w proces przeniesienia 
rachunku ze swoich obowiązków 
określonych w art. 10. Ciężar dowodu leży 
po stronie dostawcy usług płatniczych, 
który musi wykazać, że warunki określone 
w art. 10 zostały spełnione.

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ewentualne opłaty pobierane w związku 
z procesem przeniesienia rachunku;

skreślona

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsumenci przebywający legalnie na 
terytorium Unii nie byli dyskryminowani 
ze względu na przynależność państwową
lub miejsce pobytu w przypadku 
otwierania rachunku płatniczego na 
terytorium Unii lub korzystania z takiego 
rachunku.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsumenci przebywający legalnie na 
terytorium Unii nie byli dyskryminowani
ze względu na przynależność państwową,
miejsce pobytu ani z żadnego innego 
powodu w przypadku otwierania rachunku 
płatniczego na terytorium Unii lub 
korzystania z takiego rachunku.
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Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Prawo dostępu do rachunku płatniczego

Wszystkie osoby legalnie mieszkające 
w Unii Europejskiej mają prawo dostępu 
do podstawowego rachunku płatniczego 
bezpłatnie lub najwyżej za symboliczną 
opłatą.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowe rachunki płatnicze powinny generalnie być oferowane bezpłatnie lub za 
niewielką opłatą, sprawozdawczyni wybrała zatem sformułowanie „symboliczna opłata” dla 
określenia takiej bardzo niskiej opłaty. Sformułowanie „adekwatna opłata” jest zbyt niejasne 
i daje możliwość pobierania wyższych opłat niż przewidziano.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
co najmniej jeden dostawca usług 
płatniczych na ich terytorium oferował
konsumentom podstawowy rachunek 
płatniczy. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podstawowe rachunki 
płatnicze nie były oferowane jedynie przez 
dostawców usług płatniczych 
prowadzących rachunek wyłącznie z 
zastosowaniem narzędzi bankowości 
internetowej.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
na ich terytorium wszyscy dostawcy usług 
płatniczych, którzy oferują rachunki 
płatnicze obejmujące przynajmniej usługi 
określone w art. 16 ust. 1 jako integralną 
część swojej regularnej działalności 
gospodarczej, oferowali konsumentom 
podstawowy rachunek płatniczy.
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Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii prawo do otworzenia 
podstawowego rachunku płatniczego u 
dostawcy lub dostawców usług płatniczych 
określonych zgodnie z ust. 1 oraz do 
korzystania z takiego rachunku. Prawo to 
przysługuje niezależnie od miejsca pobytu 
konsumenta. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby korzystanie z tego prawa 
przez konsumenta nie wiązało się z 
nadmiernymi trudnościami lub 
obciążeniami. Przed otwarciem 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawcy usług płatniczych sprawdzają, 
czy dany konsument posiada rachunek 
płatniczy na terytorium danego państwa.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom przebywającym legalnie na 
terytorium Unii prawo do otworzenia 
podstawowego rachunku płatniczego u 
dostawcy lub dostawców usług płatniczych 
określonych zgodnie z ust. 1 oraz do 
korzystania z takiego rachunku. Prawo to 
przysługuje niezależnie od miejsca pobytu 
konsumenta. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby korzystanie z tego prawa 
przez konsumenta nie wiązało się z 
nadmiernymi trudnościami lub 
obciążeniami. Przed otwarciem 
podstawowego rachunku płatniczego 
dostawcy usług płatniczych sprawdzają,
prosząc konsumenta o podpisanie 
oświadczenia, czy dany konsument posiada 
rachunek płatniczy na terytorium danego 
państwa.

Or. en

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli konsument posiada już rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego na terytorium danego 
państwa, który umożliwia mu korzystanie z 
usług płatniczych wymienionych w art. 17
ust. 1;

a) jeżeli konsument posiada już rachunek 
płatniczy u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego na terytorium danego 
państwa, który umożliwia mu korzystanie z 
usług płatniczych wymienionych w art. 16
ust. 1; konsumenta nie uznaje się za 
posiadacza rachunku płatniczego, jeżeli 



PA\1003933PL.doc 27/36 PE519.594v01-00

PL

może on udowodnić, że zmienił on swój 
rachunek płatniczy na inny zgodnie z art. 
9 lub że poprzednia umowa wygasła;

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadkach wymienionych w ust. 3 
dostawca usług płatniczych niezwłocznie i 
nieodpłatnie informował konsumenta na 
piśmie o odrzuceniu wniosku, chyba że 
przekazanie takiej informacji byłoby 
sprzeczne z celami związanymi z 
bezpieczeństwem narodowym lub 
porządkiem publicznym.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadkach wymienionych w ust. 3 
dostawca usług płatniczych niezwłocznie 
i nieodpłatnie informował konsumenta na 
piśmie o odrzuceniu wniosku i o powodzie 
tego odrzucenia, chyba że przekazanie 
takiej informacji byłoby sprzeczne z celami 
związanymi z bezpieczeństwem 
narodowym lub porządkiem publicznym.

Or. en

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Konsumenci już posiadający rachunek 
płatniczy w odpowiednim państwie 
członkowskim mogą również przejść na 
podstawowy rachunek płatniczy za 
pomocą usługi przeniesienia określonej w 
art. 10.

Or. en
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie w ramach podstawowego 
rachunku płatniczego następujących usług
płatniczych:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie w ramach podstawowego 
rachunku płatniczego następujących usług:

Or. en

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) poleceń zapłaty; 1) poleceń zapłaty SEPA i poleceń zapłaty 
w walucie innej niż euro;

Or. en

Uzasadnienie

W ramach podstawowego rachunku płatniczego powinny być możliwe zarówno transakcje w 
euro (transakcje SEPA), jak i transakcje w walutach innych państw członkowskich.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) transakcji płatniczych przy użyciu karty 
płatniczej, w tym płatności online;

2) transakcji płatniczych SEPA i w walucie 
innej niż euro przy użyciu karty płatniczej, 
w tym płatności online;

Or. en
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Uzasadnienie

W ramach podstawowego rachunku płatniczego powinny być możliwe zarówno transakcje w 
euro (transakcje SEPA), jak i transakcje w walutach innych państw członkowskich.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) poleceń przelewu. 3) poleceń przelewu SEPA i poleceń 
przelewu w walucie innej niż euro;

Or. en

Uzasadnienie

W ramach podstawowego rachunku płatniczego powinny być możliwe zarówno transakcje w 
euro (transakcje SEPA), jak i transakcje w walutach innych państw członkowskich.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) zleceń stałych SEPA i w walucie innej 
niż euro oraz potwierdzeń poleceń zapłaty 
SEPA i w walucie innej niż euro.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach podstawowego rachunku płatniczego powinny być możliwe zarówno transakcje w 
euro (transakcje SEPA), jak i transakcje w walutach innych państw członkowskich.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie określają w 
odniesieniu do wszystkich usług, o 
których mowa w ust. 1, minimalną liczbę 
operacji oferowanych konsumentowi za 
ewentualną opłatą, o której mowa w art. 
17. Minimalna liczba operacji powinna 
być adekwatna i zgodna z powszechnymi 
praktykami handlowymi w danym 
państwie członkowskim.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
– jeżeli konsument korzysta z 
podstawowego rachunku płatniczego do 
celów prywatnych – nie istniały 
ograniczenia liczby operacji, jakich może 
dokonać konsument zgodnie ze specjalną 
taryfą prowizji i opłat określoną zgodnie z
art. 17.

Or. en

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby posiadacze rachunków otrzymywali 
karty płatnicze, które będą akceptowane 
we wszystkich bankomatach w całej Unii.

Or. en

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsument nie otrzymywał oferty kredytu 
w rachunku bieżącym w połączeniu z 
posiadanym podstawowym rachunkiem 
płatniczym.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
konsument nie otrzymywał oferty kredytu 
w rachunku bieżącym w połączeniu z 
posiadanym podstawowym rachunkiem 
płatniczym. Państwa członkowskie mogą 
jednak w stosownych przypadkach 
pozwolić dostawcom usług płatniczych na 
zaoferowanie małych kredytów 
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w rachunku bieżącym jako buforu na 
pokrycie czasowych ujemnych sald. 
Opłaty za takie kredyty w rachunku 
bieżącym i za odrębne produkty kredytowe 
muszą być przejrzyste i przynajmniej na 
poziomie równie korzystnym jak ten, który 
przewiduje zwykła polityka cenowa 
dostawcy.

Or. en

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych oferowali 
usługi wymienione w art. 16 nieodpłatnie 
lub za adekwatną opłatą.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy usług płatniczych oferowali 
usługi wymienione w art. 16 nieodpłatnie 
lub za symboliczną opłatą.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowe rachunki płatnicze powinny generalnie być oferowane bezpłatnie lub za 
niewielką opłatą, sprawozdawczyni wybrała zatem sformułowanie „symboliczna opłata” dla 
określenia takiej bardzo niskiej opłaty. Sformułowanie „adekwatna opłata” jest zbyt niejasne 
i daje możliwość pobierania wyższych opłat niż przewidziano.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
opłaty pobierane od konsumenta w wyniku 
niewypełnienia przez konsumenta 
zobowiązań określonych w umowie 
ramowej były adekwatne.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
opłaty pobierane od konsumenta w wyniku 
niewypełnienia przez konsumenta 
zobowiązań określonych w umowie 
ramowej były adekwatne oraz aby nigdy 
nie były wyższe niż opłaty przewidziane w 
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zwyczajowej ofercie cenowej dostawcy 
usług. Konsumentowi nie nalicza się 
żadnych opłat w sytuacjach niezależnych 
od jego woli, takich jak odrzucenie 
regularnych płatności spowodowane 
opóźnieniem płatności przychodzącej.

Or. en

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadkach gdy usługi 
wymienione w art. 16 nie są oferowane 
bezpłatnie, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby właściwe organy 
ustanowiły górny limit całkowitej kwoty 
nominalnych opłat pobieranych od 
konsumenta w ciągu roku przez 
dostawców usług płatniczych.

Or. en

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby właściwe organy określiły, jakie 
opłaty są adekwatne, na podstawie 
jednego lub kilku z poniższych kryteriów:

skreślony

a) krajowych poziomów dochodów;
b) średnich opłat związanych z 
rachunkami płatniczymi w danym 
państwie członkowskim;
c) całkowitych kosztów związanych z 
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prowadzeniem podstawowego rachunku 
płatniczego;
d) krajowych cen konsumpcyjnych.

Or. en

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Aby wesprzeć właściwe organy, EUNB 
opracowuje wytyczne zgodnie z art. 16 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.

skreślony

Or. en

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przez ponad 12 kolejnych miesięcy na 
rachunku nie dokonywano żadnych 
transakcji;

skreślona

Or. en

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organy, o których mowa w ust. 1, 
posiadają wszystkie uprawnienia niezbędne 
do wykonywania ich obowiązków. W 

2. Organy, o których mowa w ust. 1, 
posiadają wszystkie uprawnienia niezbędne 
do wykonywania ich obowiązków. W 
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przypadku gdy do zapewnienia i 
monitorowania skutecznego przestrzegania 
niniejszej dyrektywy uprawniony jest 
więcej niż jeden właściwy organ, państwa 
członkowskie zapewniają ścisłą 
współpracę pomiędzy tymi organami, tak 
aby mogły one skutecznie wykonywać 
swoje obowiązki.

przypadku gdy do zapewnienia i 
monitorowania skutecznego przestrzegania 
niniejszej dyrektywy uprawniony jest 
więcej niż jeden właściwy organ, państwa 
członkowskie zapewniają ścisłą 
współpracę pomiędzy tymi organami, tak 
aby mogły one skutecznie wykonywać 
swoje obowiązki. Organy te ściśle 
współpracują z właściwymi organami 
innych państw członkowskich w celu 
zapewnienia prawidłowego i pełnego 
stosowania środków ustanowionych 
w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dostawcy usług płatniczych należeli 
do przynajmniej jednego organu 
ds. pozasądowego rozstrzygania sporów.

Or. en

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dostawcy usług płatniczych 
informowali konsumentów o organach 
ds. pozasądowego rozstrzygania sporów, 
do których należą i które są właściwe do 
rozwiązywania potencjalnych sporów 
pomiędzy nimi i konsumentami. Muszą 



PA\1003933PL.doc 35/36 PE519.594v01-00

PL

oni również określić, czy sami zobowiązali 
się, czy też zostali zobowiązani do 
korzystania z tych organów w celu 
rozwiązywania sporów z konsumentami.

Or. en

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Informacje wymienione w ust. 1b 
określa się w sposób jasny, zrozumiały 
i łatwo dostępny na stronie internetowej 
dostawców, jeśli taka istnieje, oraz 
w ogólnych warunkach umowy sprzedaży 
lub umowy o świadczenie usług między 
dostawcą a konsumentem.

Or. en

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Państwa członkowskie mogą 
utrzymywać lub wprowadzać procedury 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów dotyczące zarówno identycznych, 
jak i podobnych sporów między dostawcą 
usług płatniczych a kilkoma 
konsumentami. Systemy alternatywnego 
rozwiązywania sporów dla sporów 
indywidualnych i zbiorowych oraz 
dochodzenie roszczeń muszą stanowić 
uzupełniające się, a nie wzajemnie 
wykluczające się procedury.
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Or. en

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po raz pierwszy w ciągu trzech lat od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy, a 
następnie co dwa lata państwa 
członkowskie przekazują Komisji 
informacje na temat następujących kwestii:

Po raz pierwszy w ciągu trzech lat od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy, 
a następnie co trzy lata państwa 
członkowskie przekazują Komisji 
informacje na temat następujących kwestii:

Or. en


