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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 13. apríla 2011 s názvom 
Akt o jednotnom trhu, Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania 
dôvery, Spoločne za nový rast (COM(2011)0206),

– so zreteľom na správu prof. Maria Montiho pre Komisiu z 9. mája 2010 s názvom 
Nová stratégia pre vnútorný trh,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o zabezpečení jednotného trhu pre 
spotrebiteľov a občanov1,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. apríla 2011 o jednotnom trhu pre Európanov2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2011 o budúcnosti sociálnych služieb 
všeobecného záujmu3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2011 o novej stratégii pre 
spotrebiteľskú politiku4,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 
2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS
a smernica Európskeho Parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES5,

– so zreteľom na pracovný program Komisie na rok 2011 z 27. októbra 2007 
(COM(2010)0623),

– so zreteľom na pracovný program Komisie na rok 2012 z 15. novembra 2011 
(COM(2011)0777),

– so zreteľom na návrh Komisie z 29. novembra 2011 o formách alternatívneho 
riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 
č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení 
spotrebiteľských sporov) (COM(2011)0793),

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 18. júla 2011 o prístupe k základnému 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 84.
2 Prijaté texty, P7_TA(2011)0145.
3 Prijaté texty, P7_TA(2011)0319.
4 Prijaté texty, P7_TA(2011)0491.
5 Ú. v EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64.
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platobnému účtu1,

– so zreteľom na hodnotenie vplyvu pre odporúčanie Komisie z 18. júla 2011 o 
prístupe k základnému platobnému účtu (SEC(2011)0906, SEC(2011)0907),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 
2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 
97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 
97/5/ES2,

– so zreteľom na návrh Komisie zo 16. decembra 2010 na nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky pre prevodové 
príkazy a priame inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 
924/2009 (COM (2010)0775),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. 
septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným 
podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú 
smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 
2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých 
peňazí a financovania terorizmu4,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 
1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe 
týchto údajov5,

– so zreteľom na štúdiu „Basic Banking Services” z 15. novembra 2011, ktorú dal 
vypracovať Európsky parlament,

– so zreteľom na petíciu č. 0963/2011 Triiny Saagovej (občianky Estónska) zo 17. 
februára 2012 o problémoch pri uzatváraní bankového účtu v Únii,

A. keďže spotrebiteľom v celej Európskej únii by sa malo zabezpečiť právo prístupu k 
platobným službám a keďže títo by mali v každom smere môcť využívať výhody 
vnútorného trhu;

B. keďže toto právo by malo byť prístupné každej osobe, ktorá sa právoplatne zdržuje v Únii, 
a keďže voľný pohyb osôb je najväčším výdobytkom, najmä pre študentov, pracovníkov, 
vyslaných pracovníkov a sezónnych robotníkov, prípadne pre všetky osoby, ktoré 
preukazujú na základe svojej činnosti určitú cezhraničnú mobilitu, ale tiež pre osoby, 
ktoré majú nízky príjem alebo sú postihnuté individuálnou platobnou neschopnosťou;

                                               
1 Ú. v EÚ L 190, 21.7.2011, s. 87.
2 Ú. v EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1.
3 Ú. v EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7.
4 Ú. v EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.
5 Ú. v EÚ L 281, 23.11.1995, s. 31.
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C. keďže toto právo by malo zahŕňať aj osoby, ktoré si chcú otvoriť bankový účet v 
niektorom členskom štáte bez toho, aby boli nútené zatvoriť už existujúci bankový účet v 
inom členskom štáte;

D. keďže platné reštriktívne výberové kritériá, ktoré predpisujú poskytovatelia platobných 
služieb v súvislosti so zriaďovaním platobných účtov a ktoré siahajú nad rámec 
zákonných požiadaviek, obmedzujú právo pracovníkov na voľný pohyb v Únii;

E. keďže by sa mali dodržiavať rôzne zvyklosti pri poskytovaní bankových služieb v Únii;

F. keďže Komisia vo svojom pracovnom programe na rok 2011 oznámila, že uverejní 
legislatívny nástroj týkajúci sa prístupu k bankovému účtu, no namiesto toho zverejnila 
18. júla 2011 len odporúčanie o prístupe k základnému platobnému účtu; keďže potrebnú 
právnu istotu môže občanom zaručiť len legislatívny nástroj;

G. keďže chýbajúci prístup k platobným účtom bráni spotrebiteľom zúčastňovať sa na trhu s 
hlavnými finančnými službami a nadobúdať základné produkty a služby, čím sa sťažuje, 
či dokonca znemožňuje sociálne a finančné začleňovanie, čo často najviac znevýhodňuje 
najslabšie skupiny obyvateľstva;

H. keďže zásady prístupu k základnému platobnému účtu by sa mali stanoviť a dôsledne 
dodržiavať v rámci celej Únie, pričom by sa malo zároveň podporovať sociálne 
začleňovanie a sociálna súdržnosť;

I. keďže medzi nízkou úrovňou príjmov, životom bez bankového účtu a sociálnym a 
finančným vylúčením existuje nepochybne významná súvislosť;

J. keďže študenti, pracovníci a tiež poskytovatelia služieb, ktorí chcú žiť v duchu mobility v 
Európe, musia často bojovať s veľkými prekážkami;

K. keďže zámerom jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) je v súčasnosti zabezpečiť, aby 
na vykonávanie všetkých vnútroštátnych aj medzinárodných operácií postačoval jeden 
bankový účet, no keďže tento proces zatiaľ nie je uzavretý; keďže táto situácia si 
nevyhnutne vyžaduje doplnkové opatrenia, ak sa má posilniť jej účinok vo všetkých 
členských štátoch;

L. keďže spotrebitelia bez bankového účtu sú nútení používať hotovosť, čo nielen zužuje 
výber platobných možností a znamená vylúčenie z elektronického platobného styku, ale 
tento spôsob je navyše drahší a zodpovedá vyberaniu „poplatku za chudobu”; keďže do 
tejto situácie sa dostávajú najmä určité bezbranné sociálne skupiny, ako sú bezdomovci, 
starší ľudia a prisťahovalci;

M. keďže život bez bankového účtu v krajine pobytu značne sťažuje možnosť nájsť si trvalé 
pracovné miesto, prenajať si byt, platiť dane a poberať plat; keďže zamietnutie bankového 
účtu alebo ponuka menej výhodných podmienok na základe miesta bydliska predstavuje 
často zbytočnú diskrimináciu, ktorá je v rozpore s voľným pohybom občanov a 
pracovníkov;

N. keďže tak pre spotrebiteľov, ako aj pre podniky by bolo výhodné, ak by sa, ako sa uvádza 
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v štúdii, ktorú nechal vypracovať Európsky parlament, 30 miliónom ľudí bez bankového 
účtu umožnil prístup k základnému platobnému účtu, a tým posilnil vnútorný trh a práva 
spotrebiteľov;

II. zahrnul do prílohy k návrhu uznesenia tieto odporúčania:

Odporúčanie č. 1 (k vymedzeniu pojmov)
V súlade so smernicou 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov je spotrebiteľ akákoľvek 
fyzická osoba, ktorá koná na účely, ktoré sa netýkajú jej obchodnej ani podnikateľskej 
činnosti, remesla ani povolania. Pri formulovaní tejto definície musí Komisia jasne 
ustanoviť, že spotrebiteľmi sú aj mobilní pracovníci a študenti, a preto majú právo na 
prístup k základnému platobnému účtu.

Základný platobný účet je bankový účet, ktorý spotrebiteľovi umožňuje vykonávať 
všetky bežné platobné operácie v rámci krytia účtu.

Právo na prístup k základnému platobnému účtu by malo platiť pre všetkých 
spotrebiteľov, pokiaľ neexistujú závažné dôvody, ktoré by nasvedčovali opak. Ide pritom 
o právo prístupu k základnému platobnému účtu, a nie o povinnosť byť nutne majiteľom 
nejakého bankového účtu. 

Odporúčanie č. 2 (k prístupu k základnému platobnému účtu)
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby každý spotrebiteľ, ktorý sa právoplatne zdržuje v 
Únii, bol oprávnený otvoriť si a viesť základný platobný účet u poskytovateľa platobných 
služieb, ktorý vykonáva činnosť na jej území. Pritom by nemalo byť podstatné, či 
spotrebiteľ už je alebo ešte nie je majiteľom účtu v inom členskom štáte, prostredníctvom 
ktorého môže využívať služby uvedené v odporúčaní č. 3 na území svojho štátu. Toto 
právo platí bez ohľadu na finančnú situáciu spotrebiteľa.
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby všetky banky poskytujúce retailové bankové 
služby boli povinné ponúkať základné platobné účty, aby sa zabránilo diskriminácii a 
nekalej súťaži medzi bankami, pokiaľ v niektorom členskom štáte neexistujú osobitné 
opatrenia.
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby v prípade neposkytnutia prístupu k základnému 
platobnému účtu poskytovateľ platobných služieb informoval spotrebiteľa bezodkladne, 
písomne, jednoznačne a zrozumiteľne a bezplatne o dôvodoch a o oprávnenosti 
zamietnutia prístupu a oboznámil ho s možnosťami opravných prostriedkov. Toto právo 
na informácie možno obmedziť len legislatívnymi opatreniami za predpokladu, že ide o 
potrebné a primerané opatrenie v záujme cieľov verejnej bezpečnosti alebo verejného 
poriadku.

Odporúčanie č. 3 (k charakteristickým vlastnostiam základného platobného účtu)
Mali by byť zabezpečené všetky platobné operácie spojené s otvorením, vedením 
a zrušením platobného účtu, služby umožňujúce vkladať hotovosť na platobný účet, 
vykonávať inkaso, prevody a platobné transakcie platobnou kartou, ktorú možno 
využívať v každodennom styku. 
Prístup k základnému platobnému účtu by nemal byť závislý od nákupu dodatočných 
služieb.
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Členské štáty by mali zabezpečiť, aby bol základný platobný účet buď bezplatný, alebo k 
dispozícii s primeranými poplatkami. 

Dodatočne k základnému platobnému účtu by sa mala preskúmať a ďalej rozvíjať 
možnosť predplatených kariet či iných spôsobov platby slúžiacich rovnakému účelu, 
ktoré už v niektorých členských štátoch existujú. 
V súčasnosti fungujú mnohé základné platobné účty výlučne prostredníctvom internetu, 
čím sú síce ideálne z hľadiska elektronického obchodu, no zároveň sú nedostupné pre 
určitú časť populácie, najmä pre ľudí, ktorí nemajú prístup k internetu alebo pre starších 
ľudí. Z dôvodu potenciálneho znevýhodnenia týchto spotrebiteľov by sa preto malo dbať 
na to, aby bol navrhovaný základný platobný účet pre užívateľov praktický, jednoduchý 
a bezpečný.
V prípade zmeny banky alebo zatvorenia účtu nesmú spotrebiteľovi vzniknúť nadmerné 
administratívne náklady alebo prekážky. 
Spotrebiteľ nesmie platiť poplatky alebo sankcie za to, že v dôsledku okolností, ktoré 
nevznikli z jeho strany, napríklad nedostatočné krytie účtu z dôvodu oneskorených 
prijatých platieb alebo predčasných úhrad (ako sú prípady opakovaných inkás, ktoré sa 
odpisujú z účtu vždy v rovnaký deň), prečerpal účet. Členské štáty môžu prípadne 
povoliť mierne prečerpanie účtu vytvorené osobitne pre tieto prípady.

Členské štáty môžu navyše samy určiť možnosť povoleného prečerpania účtu v 
primeranom rozsahu.

Osobné údaje o spotrebiteľovi vrátane údajov o jeho finančnej situácii by sa však mali 
bezpodmienečne náležite chrániť a nesmú sa poskytovať ďalším osobám bez súhlasu 
spotrebiteľa. Platí to najmä v prípade zamietnutia jeho žiadosti o zriadenie bankového 
účtu. 

Členské štáty by mali začať viesť informačné kampane týkajúce sa existencie základných 
platobných účtov, pomocou ktorých by sa upriamila pozornosť na postupy súvisiace s 
právom na prístup k základnému platobnému účtu, ako aj na možnosti uplatňovania 
mimosúdneho riešenia sťažností a urovnávania sporov. Sprostredkovanie informácií o 
financovaní spotrebiteľom má osobitný význam, posilňuje ich a zaručuje ich zapojenie do 
vnútorného trhu. 

Poskytovatelia platobných služieb by mali byť povinní písomne poskytnúť spotrebiteľom 
požadované informácie o ponúkanom základnom platobnom účte. 

Podmienky platobných služieb a informovanie o nich by malo byť transparentné.

Odporúčanie č. 4 (k mimosúdnemu riešeniu právnych sporov)
Členské štáty by mali zabezpečiť existenciu vhodných a účinných opravných 
prostriedkov k mimosúdnemu riešeniu sporov, pričom možno využiť aj existujúce 
inštitúty. 

Odporúčanie č. 5 (k presadzovaniu a kontrole)
Najneskôr 2 roky od nadobudnutia účinnosti tohto právneho predpisu predloží Komisia 
Európskemu parlamentu a Rade komplexnú správu o jeho uplatňovaní a presadzovaní.
Správa sa bude okrem toho zaoberať aj otázkou, či budú potrebné dodatočné opatrenia a 
v prípade potreby bude obsahovať aj návrhy na úpravu alebo novelizáciu tohto právneho 
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predpisu.
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby poskytovatelia platobných služieb pravidelne 
poskytovali orgánom jednotlivých štátov spoľahlivé informácie o počte otvorených 
základných platobných účtov, počte zamietnutých žiadostí o zriadenie účtu, dôvodoch 
zamietnutia, zatvorení takýchto účtov a o nákladoch spojených s týmito účtami. 
Komisia získané údaje preverí a vyvodí závory o účinnosti tohto nástroja a o tom, aké 

dôsledky má pre obyvateľov bez bankového účtu a mobilných pracovníkov. V prípade 
potreby Komisia vypracuje príslušné návrhy na ďalší rozvoj európskeho práva v tejto 
oblasti.


