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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s priporočili Komisiji o dostopu do osnovnega plačilnega računa
(20XX/XXXX(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 13. aprila 2011 z naslovom „Akt za 
enotni trg – Dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja“ (COM(2011)0206), 

– ob upoštevanju poročila profesorja Maria Montija z dne 9. maja 2010 Komisiji z 
naslovom „Nova strategija za notranji trg“, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2010 o uresničitvi enotnega trga za 
potrošnike in državljane1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. aprila 2011 o enotnem trgu za Evropejce2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2011 o prihodnosti socialnih storitev 
splošnega pomena3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2011o novi strategiji za potrošniško 
politiko4, 

– ob upoštevanju Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 
1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS 
in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta5,

– ob upoštevanju delovnega programa Komisije za leto 2011 z dne 27. oktobra 2010 
(COM(2010)0623), 

– ob upoštevanju delovnega programa Komisije za leto 2012 z dne 15. novembra 2011 
(COM(2011)0777), 

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 29. novembra 2011 za direktivo o alternativnem 
reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 
2009/22/ES (direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov) (COM(2011)0793),

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 18. julija 2011 o dostopu do osnovnega 
                                               
1 UL C 161 E, 31.5.2011, str. 84.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0145.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0319.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0491.
5 UL L 304, 22.11.2011, str. 64.
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plačilnega računa1,

– ob upoštevanju ocene učinka priporočila Komisije z dne 18. julija 2011 o dostopu do 
osnovnega plačilnega računa (SEC(2011)0906, SEC(2011)0907), 

– ob upoštevanju Direktive 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 
novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu in spremembah direktiv 97/7/ES, 
2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi direktive 97/5/ES2,

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 16. decembra 2010 za uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta o uvajanju tehničnih zahtev za kreditne prenose in neposredne 
bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (COM (2010)0775),

– ob upoštevanju Direktive 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
septembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in 
varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o spremembah direktiv 
2005/60/ES in 2006/48/ES in razveljavitvi Direktive 2000/46/ES3,

– ob upoštevanju Direktive 2005/60/EG Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 
2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje 
terorizma4,

– ob upoštevanju Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 
1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov5,

– ob upoštevanju študije „Basic Banking Services“ (Osnovne bančne storitve) z dne 15. 
novembra 2011, ki jo je naročil Evropski parlament, 

– ob upoštevanju peticije št. 0963/2011 estonske državljanke Triin Saag z dne 17. februarja 
2012 o težavah pri zaprtju bančnega računa v Uniji, 

– ob upoštevanju členov 42 in 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov (A7-0000/2012),

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

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

                                               
1 UL L 190, 21.7.2011, str. 87.
2 UL L 319, 5.12.2007, str. 1.
3 UL L 267, 10.10.2009, str. 7.
4 UL L 309, 25.11.2005, str. 15.
5 UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
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C. ker bi morale imeti to pravico tudi osebe, ki želijo odpreti bančni račun v eni od držav 
članic, ne da bi morale zapreti bančni račun, ki ga že imajo v drugi državi članici;

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

E. ker je treba upoštevati raznolikost bančnih navad v Uniji;

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

G. ker pomanjkanje dostopa do plačilnih računov potrošnikom preprečuje dostop do 
uveljavljenega trga finančnih storitev in osnovnega blaga in storitev ter s tem zmanjšuje 
oziroma preprečuje finančno in socialno vključenost, pogosto v škodo najbolj ranljivemu 
delu prebivalstva;

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

I. ker nesporno obstaja močna povezava med nizko ravnjo dohodka, življenjem brez 
bančnega računa ter socialno in finančno izključenostjo; 

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

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

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

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

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

1. naroči Komisiji, naj Parlamentu na podlagi člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
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predloži predlog v zvezi z aktom o dostopu do osnovnega plačilnega računa, ki upošteva 
podrobna priporočila v prilogi;

2. potrjuje, da ta priporočila spoštujejo temeljne pravice in načelo subsidiarnosti;

3. je mnenja, da je treba finančne posledice zahtevanega predloga kriti z dodelitvijo 
ustreznih sredstev; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj posreduje to resolucijo in priložena podrobna priporočila 
Komisiji in Svetu ter Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in parlamentom držav 
članic.
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PRILOGA K PREDLOGU RESOLUCIJE:
PODROBNA PRIPOROČILA O VSEBINI ZAHTEVANEGA PREDLOGA

Priporočilo 1 (o opredelitvi pojmov)

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

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

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

Priporočilo 2 (o dostopu do osnovnega plačilnega računa)

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

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

Države članice morajo zagotoviti, da ponudnik plačilnih storitev v primeru zavrnitve vloge
za dostop do osnovnega plačilnega računa potrošnika nemudoma pisno, v razumljivem in 
jasnem jeziku in brezplačno obvesti o razlogih in utemeljitvi takšne zavrnitve ter opozori na 
pravna sredstva, ki so mu na voljo. Ta pravica do informacij se lahko omeji z zakonodajnimi 
ukrepi, kadar takšna omejitev pomeni potreben in sorazmeren ukrep za zaščito ciljev javne 
varnosti ali javnega reda.
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Priporočilo 3 (o značilnostih osnovnega plačilnega računa)

Osnovni plačilni račun mora vključevati 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 običajne plačilne kartice. 

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

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

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

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

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

Potrošniku se ne sme naložiti plačila stroškov ali kazni, če zaradi okoliščin, ki niso njegova 
krivda, kot na primer nezadostno kritje na računu zaradi prepoznih plačil ali prezgodnjih 
izplačil (npr. primeri trajnih nalogov, ki se vedno knjižijo na enak dan), prekorači stanje na 
računu. Kadar je ustrezno, lahko države članice dopustijo majhne prekoračitvene kredite, ki so 
namenjeni prav takim primerom.

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

Osebne podatke potrošnika, vključno s podatki o njegovem finančnem položaju, je treba 
ustrezno varovati in ne posredovati naprej brez njegovega soglasja. To velja zlasti v primeru, 
da je bila njegova vloga za odprtje bančnega računa zavrnjena. 

Države članice morajo začeti kampanje za povečanje ozaveščenosti javnosti o razpoložljivosti
osnovnih plačilnih računov, postopkih za uveljavitev pravice do dostopa do osnovnih
plačilnih računov ter načinih za dostop do pritožbenih postopkov in drugih pravnih sredstev 
za izvensodno reševanje sporov. Posredovanje finančnega znanja potrošnikom je izjemno 
pomembno, saj jih krepi in jim zagotavlja, da so vključeni v enotni trg. 
Ponudniki plačilnih storitev morajo potrošnikom v pisni obliki zagotoviti potrebne 
informacije o osnovnem plačilnem računu, ki jim ga ponujajo. 

Pogoji za opravljanje plačilnih storitev in informacije o plačilnih storitvah morajo biti 
pregledni.
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Priporočilo 4 (o izvensodni poravnavi sporov)

Države članice morajo zagotoviti, da so vzpostavljena ustrezna in učinkovita pravna sredstva
za izvensodno poravnavo sporov, pri čemer se lahko uporabijo obstoječi organi, kadar je
to ustrezno. 

Priporočilo 5 (o izvajanju in pregledu)

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje dve leti po začetku veljavnosti 
zakonodaje predloži izčrpno poročilo o njeni uporabi in izvajanju. V poročilu tudi odgovori 
na vprašanje, ali so potrebni dodatni ukrepi, in, kadar je ustrezno, navede predloge za 
prilagoditev ali prenovitev zakonodaje.

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

Komisija preveri prejete podatke in na podlagi njih ugotovi, kako učinkovit je ta instrument za 
prebivalce, ki nimajo bančnega računa, ter za mobilne delavke in delavce. Po potrebi 
Komisija pripravi ustrezne predloge za nadaljnji razvoj evropskega prava na tem področju.
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OBRAZLOŽITEV

Mnogi ljudje si komaj še lahko predstavljajo življenje brez bančnega računa. Dandanes je 
bančni račun pogoj za vključenost v družbeno in gospodarsko življenje. Brez dostopa do 
bančnih storitev je vsakdanje življenje težko in drago. Nakazovanje plač ter plačevanje 
računov za električno energijo, plin ali vodo brez bančnega računa postaneta izziv.

Po podatkih aktualne študije v Evropski uniji 30 milijonov ljudi, starejših od 18 let, nima 
dostopa do bančnega računa. Razlogi za to so različni. Vse evropske države članice nimajo 
mreže bančnih poslovalnic po vsej državi, zaradi česar državljani in državljanke sploh ne 
dobijo priložnosti, da bi z bančnim računom uživali prednosti finančnih storitev. Razlog za to, 
da banke potrošnikom zavrnejo vlogo za odprtje bančnega računa, je lahko tudi 
prezadolženost. Nazadnje imajo težave pri odpiranju bančnega računa zlasti študenti, napoteni 
in sezonski delavci ter vse osebe, ki so zaradi svojega dela do neke mere mobilni, če ne 
morejo dokazati stalnega prebivališča in torej ne morejo odpreti bančnega računa, saj je to 
pogoj v številnih evropskih državah. Zakaj je treba študentu, ki sodeluje v programu Erasmus, 
zavrniti vlogo za odprtje bančnega računa samo zato, ker še ne more dokazati stalnega 
prebivališča? Zakaj mora biti brezdomca ponoči strah, da ga bodo oropali, samo zato, ker mu 
ni omogočen dostop do računa?

Tako Mario Monti v poročilu z naslovom „Nova strategija za enotni trg“, naslovljenem na 
predsednika Komisije Barrosa leta 2010, kot Evropska komisija v aktu za enotni trg, ki ga je 
predložila leta 2011, ugotavljata, da je dostop do osnovnega plačilnega računa pomemben 
pogoj za dobro delovanje evropskega enotnega trga. Potrošnikom in potrošnicam je treba 
omogočiti, da lahko koristijo prednosti spletnih trgov ter ugodnih storitev in popustov. Ne 
sme se jih obremenjevati z visokimi provizijami za gotovinsko poslovanje. Zagotovitev 
dostopa do osnovnega plačilnega računa je bistven korak k socialnemu in ekonomskemu 
vključevanju državljanov in državljank in k bolj pošteni evropski družbi, kar bo prinašalo 
pomembne koristi državljanom in podjetjem ter s tem lahko krepilo potencial rasti enotnega 
trga. Zato je še toliko bolj obžalovanja vredno, da Evropski parlament v nasprotju s prvotno 
napovedjo Evropske komisije v njenem delovnem programu za leto 2011 ni prejel 
pričakovanega osnutka zakonskih predpisov, ampak se je Evropska komisija zadovoljila s 
tem, da je državam članicam izrekla zgolj priporočilo.

Trenutno ponudniki plačilnih storitev v evropskih državah članicah ne zagotavljajo osnovnih 
plačilnih storitev, prav tako jih ne zagotavljajo vse države članice Unije. Samo v šestih 
evropskih državah članicah (Belgiji, Danski, Franciji, Finski, na Nizozemskem in Švedskem) 
je pravica do dostopa do osnovnega plačilnega računa uzakonjena. V naslednjih šestih 
državah (Nemčiji, Veliki Britaniji, na Irskem, v Italiji, Luksemburgu in Sloveniji) se lahko 
banke prostovoljno zavežejo k zagotavljanju te pravice. Preostalih 15 držav članic nima 
nobenih predpisov v zvezi s tem. Zato je obvezno treba vsem potrošnicam in potrošnikom, ki 
zakonito prebivajo v Uniji, zagotoviti pravico do odprtja osnovnega plačilnega računa pri 
enem od ponudnikov plačilnih storitev ter do njegove uporabe. Takšna pravica mora veljati ne 
glede na finančne okoliščine potrošnika in se je ne sme zamenjevati z obveznim imetjem 
bančnega računa.

Načela za dostop do osnovnega računa za plačevanje in nakazovanje, za katerega ni nujno, da 
dopušča prekoračitev pozitivnega stanja na računu, je treba določiti in usklajeno uporabljati v 
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celotni Uniji, pri čemer je treba spodbujati socialno vključenost in kohezijo. Enakopravna in 
poštena obravnava potrošnikov, posebna pozornost, posvečena potrebam ranljivih skupin, 
razkritje in preglednost informacij o koristih, tveganjih in pogojih produktov ter potreba po 
vlaganju večjih prizadevanj v finančno izobraževanje in osveščanje potrošnikov so le nekatera 
od teh načel. Pri tem je treba upoštevati različne navade bank v Uniji.

Poleg tega je danes večina osnovnih plačilnih računov izključno spletnih, zaradi česar so 
idealni za elektronsko poslovanje, hkrati pa nedostopni tistim prebivalcem, ki nimajo dostopa 
do interneta. Razvoj novih plačilnih storitev v evropskem plačilnem prostoru, za katere je 
treba imeti odprt račun, bo še poglobil prepad med imetniki računov in tistimi, ki jih nimajo. 
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, mobilnega telefona ali morebitnih drugih razpoložljivih možnosti 
za komunikacijo kot tudi v običajnih bančnih poslovalnicah.

Podobno morajo biti potrošnikom na voljo dostopne, cenovno dostopne, neodvisne, poštene, 
odgovorne, uporabne in učinkovite možnosti za alternativno reševanje sporov in druga pravna 
sredstva. 

Na podlagi poročila je treba zaradi zelo različnih razlogov za omejevanje in zavračanje 
dostopa do bančnega računa v vseh evropskih državah članicah čimprej najti rešitev za to, da 
se potrošnicam in potrošnikom omogoči univerzalna pravica do bančnega računa. Zgolj 
priporočilo Evropske komisije evropskim državam članicam nikakor ni dovolj za sprožitev 
teh potrebnih sprememb. Zato poročevalka priporoča, da se na evropski ravni uzakoni pravica
do dostopa do osnovnega plačilnega računa, in naproša Evropsko komisijo, naj takoj predloži 
osnutek ustreznega zakona. Poleg tega meni, da je treba zaradi različnih struktur finančnih 
ponudnikov državam članicam prepustiti, kako bodo uredile to pravico.


