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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Niniejszy wniosek dotyczący dyrektywy ma na celu poprawę przejrzystości 
i porównywalności informacji na temat opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, 
ułatwienie przenoszenia rachunków płatniczych, wyeliminowanie dyskryminacji ze względu 
na miejsce pobytu w odniesieniu do rachunków płatniczych oraz zapewnienie na terytorium 
UE dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.

W tym kontekście wniosek próbuje, w pierwszej kolejności, ustanowić wykaz najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych podlegających opłacie na szczeblu krajowym oraz 
ustanowić ujednoliconą terminologię na szczeblu UE, zawierającą powszechnie używane 
terminy i definicje dotyczące usług wspólnych dla co najmniej większości państw 
członkowskich. Obowiązująca obecnie dyrektywa w sprawie usług płatniczych (dyrektywa 
2007/64/WE) ustanawia przepisy dotyczące przejrzystości usług oraz wymogi dotyczące
informacji w sprawie usług płatniczych, jednak nie zawiera ona konkretnych przepisów 
tworzących mechanizmy porównywalności opłat.

Zgodnie z powyższym stwierdzeniem od państw członkowskich wymagane będzie nałożenie 
na dostawców usług płatniczych ogólnego obowiązku udostępnienia usługi przeniesienia 
rachunku każdemu klientowi posiadającemu rachunek u dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowanego w Unii. Jest to konieczne ze względu na ograniczone w praktyce 
przenoszenie rachunków płatniczych w UE, co w dużej mierze wynika z faktu, że 
konsumentom udziela się niewystarczających, a często i niejasnych informacji na temat 
procedury przenoszenia rachunków, brakuje też w tym zakresie pomocy ze strony personelu 
dostawców usług płatniczych. 

W niniejszym wniosku gwarantuje się również dostęp do podstawowych usług płatniczych 
wszystkim konsumentom w UE oraz wprowadza się zakaz dyskryminacji ze względu na 
miejsce pobytu wobec konsumentów, którzy zamierzają otworzyć rachunek płatniczy poza 
swoim krajem ojczystym, co przyniesie korzyść zarówno dostawcom usług płatniczych, jak 
i konsumentom.

Wniosek oparty jest na art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Poprzez 
ustanowienie ram na szczeblu UE w obszarach objętych niniejszym wnioskiem, celem tego 
wniosku jest usunięcie pozostałych barier w swobodnym przepływie usług płatniczych oraz, 
w ujęciu bardziej ogólnym, w swobodnym przepływie towarów, osób, usług i kapitału, do 
czego niezbędny jest w pełni zintegrowany i rozwinięty jednolity rynek usług płatniczych. 
Wniosek zapobiega również dalszemu rozdrobnieniu jednolitego rynku, które mogłoby 
nastąpić, gdyby państwa członkowskie z własnej inicjatywy podjęły rozbieżne i niespójne 
działania regulacyjne w tym obszarze. Zgłoszone poprawki wprowadzają sprostowanie kilku 
elementów zaproponowanej przez Komisję dyrektywy, którym brakuje precyzji, i dążą do 
poprawy jakości tego aktu ustawodawczego, aby możliwe było sprawniejsze osiągnięcie jego 
celów.

POPRAWKI



PE514.651v02-00 4/15 AD\1003346PL.doc

PL

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Konsumentom najbardziej pomocne 
byłyby informacje, które są zwięzłe 
i umożliwiają porównanie różnych 
dostawców usług płatniczych. Narzędzia 
udostępniane konsumentom w celu 
porównania ofert rachunków płatniczych 
nie przyniosą pozytywnego skutku, jeżeli 
nakład czasu przeznaczony na 
przeanalizowanie długich wykazów opłat 
dla różnych ofert będzie przewyższał 
korzyści związane z wyborem oferty, która 
jest najkorzystniejsza ekonomicznie. W 
związku z powyższym terminologię 
dotyczącą opłat należy ujednolicić jedynie 
w odniesieniu do najbardziej 
reprezentatywnych terminów i definicji 
w obrębie państw członkowskich w celu 
uniknięcia ryzyka nadmiaru informacji.

(12) Konsumentom najbardziej pomocne 
byłyby informacje, które są zwięzłe, 
dokładne i umożliwiają porównanie 
różnych dostawców usług płatniczych.
Narzędzia udostępniane konsumentom 
w celu porównania ofert rachunków 
płatniczych nie przyniosą pozytywnego 
skutku, jeżeli nakład czasu przeznaczony 
na przeanalizowanie długich wykazów 
opłat dla różnych ofert będzie przewyższał 
korzyści związane z wyborem oferty, która 
jest najkorzystniejsza ekonomicznie. W 
związku z powyższym terminologię 
dotyczącą opłat należy ujednolicić jedynie 
w odniesieniu do najbardziej 
reprezentatywnych terminów i definicji 
w obrębie państw członkowskich w celu 
uniknięcia ryzyka nadmiaru informacji lub 
informacji wprowadzających w błąd.

Poprawka 2

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 

(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 
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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 
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.

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 
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.

Uzasadnienie

Możliwość oferowania środków buforowych dla bardzo małych kwot w odniesieniu do 
podstawowych rachunków płatniczych jest niespójna z wymogiem na mocy art. 16 ust. 4 
wniosku Komisji, zgodnie z którym nie można oferować kredytu w rachunku bieżącym 
w połączeniu z podstawowym rachunkiem płatniczym. Dodatkowo tekst jest niejasny 
z powodu faktu, że nie pojawia się w nim dalej definicja pojęcia „bardzo małych kwot” ani 
nie wyznacza się ich limitu.
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Poprawka 3

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 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.

Uzasadnienie

Wystarczy zapewnienie, że wykaz najbardziej reprezentatywnych usług płatniczych 
podlegających opłacie na szczeblu krajowym zawiera większość najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych, bez ustanawiania konkretnej liczby tych usług, 
ponieważ niemożliwe jest uwzględnienie różnic między państwami członkowskimi.

Poprawka 4

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 
powiązanych opłat za świadczenie każdej 
usługi.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przed zawarciem umowy rachunku 
płatniczego z konsumentem dostawcy 
usług płatniczych przekazywali 
konsumentowi zrozumiały dla niego
dokument z informacjami na temat opłat 
zawierający wykaz najbardziej 
reprezentatywnych usług, o którym mowa 
w art. 3 ust. 5, oraz powiązanych opłat za 
świadczenie każdej usługi, o ile dany 
dostawca usług płatniczych oferuje te 
usługi.
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Poprawka 5

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 
powiązanych opłat za świadczenie każdej 
usługi.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 6

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 najbardziej 
reprezentatywnych usług płatniczych, 
o których mowa w ust. 3 pkt 5, jak również 
powiązane definicje.

Uzasadnienie

Należy odwołać się do wykazu najbardziej reprezentatywnych usług płatniczych, o których 
mowa w art. 3 pkt 5, ponieważ dokładnie o tym wykazie wspomina się w art. 4 ust. 1. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Dostawcy usług płatniczych 6. Dostawcy usług płatniczych nieodpłatnie 
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każdorazowo i nieodpłatnie udostępniają 
dokument zawierający informacje na temat 
opłat i słowniczek pojęć na trwałym 
nośniku w miejscu dostępnym dla 
konsumentów, jak również w formie 
elektronicznej na swoich stronach 
internetowych.

udostępniają dokument zawierający 
informacje na temat opłat i słowniczek 
pojęć na trwałym nośniku w miejscu 
dostępnym dla konsumentów
w wyznaczonych godzinach otwarcia, jak 
również każdorazowo w formie 
elektronicznej na swoich stronach 
internetowych.

Uzasadnienie

Zapewnienie dostępu do siedziby dostawcy usług płatniczych poza godzinami jej otwarcia jest 
wymogiem, którego spełnienie przez dostawców usług płatniczych byłoby trudne, 
a dodatkowo jest obszarem, w którym wniosek powinien być elastyczny i dostosowany do 
konkretnych okoliczności krajowych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) być prowadzone niezależnie od 
jakiegokolwiek dostawcy usług 
płatniczych;

a) być niezależne od jakiegokolwiek 
dostawcy usług płatniczych;

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wyraźnie podawać do wiadomości 
swoją strukturę własnościową i źródła 
finansowania;

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a b (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) być niezależne i jasno podawać 
kryteria stosowane do określenia 
rachunku płatniczego polecanego 
użytkownikowi usług płatniczych;

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) nie wyświetlać reklam dostawców 
usług płatniczych, ich agentów, 
podmiotów zależnych lub marek na 
stronie głównej lub stronie porównawczej;

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zawierać treści napisane prostym 
językiem, a w stosownych przypadkach –
stosować terminy, o których mowa w art. 3 
ust. 5;

b) zawierać treści napisane prostym 
językiem, a w stosownych przypadkach –
stosować ujednoliconą terminologię 
unijną, o której mowa w art. 3 ust. 5;

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) posiadać systemy służące unikaniu 
konfliktów interesów w celu 
zagwarantowania, że żadna bezpośrednia 
bądź pośrednia własność lub relacje 
biznesowe nie przeszkodzą przestrzeganiu 
warunków wymienionych w niniejszym 
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ustępie;

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przed końcem 2018 r. należy również 
stworzyć europejskie strony internetowe 
porównujące opłaty pobierane przez 
dostawców usług płatniczych z tytułu 
świadczenia usług oferowanych 
w zakresie rachunków płatniczych 
w poszczególnych państwach 
członkowskich.
Do tego czasu Komisja Europejska 
stworzy publiczną europejską 
porównywarkę internetową prowadzoną 
we współpracy z EUNB.
Do tego czasu Komisja Europejska 
stworzy także, za pośrednictwem aktu 
delegowanego zgodnie z art. 24, system 
dobrowolnej akredytacji dla europejskich 
porównywarek internetowych 
prowadzonych przez podmioty prywatne.
W celu uzyskania akredytacji europejskie 
porównywarki internetowe obsługiwane 
przez podmioty prywatne muszą spełniać 
wszystkie warunki określone w ust. 2. 
Komisja Europejska zachowuje prawo do 
odmowy udzielenia lub wycofania 
akredytacji dla podmiotów prywatnych 
w przypadku niewywiązania się 
z obowiązków wymienionych w ust. 2.

Poprawka 15

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

5b. Komisja Europejska ustanawia i stale 
aktualizuje jeden portal zawierający łącza 
do akredytowanych porównywarek 
internetowych dla każdego z państw 
członkowskich i na szczeblu europejskim.
W ramach portalu konsumentom 
udostępniany jest słowniczek unijnej 
ujednoliconej terminologii przyjętej 
zgodnie z art. 3 oraz wytyczne dotyczące 
transgranicznego przenoszenia 
rachunków płatniczych.
Na portalu publikuje się także wykaz 
kontaktów do poszczególnych właściwych 
organów krajowych, o których mowa 
w art. 20, oraz zapewnia się łatwy dostęp 
do tego wykazu.

Poprawka 16

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.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
ewentualne opłaty pobierane przez 
przekazującego lub otrzymującego 

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
żadne opłaty nie były pobierane przez 
przekazującego lub otrzymującego 
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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.

dostawcę usług płatniczych od konsumenta 
za dowolną usługę świadczoną zgodnie 
z art. 10.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

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 
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 wykazuje, że warunki 
określone w art. 10 zostały spełnione.

Poprawka 19

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;

Uzasadnienie

Dostawcy usług płatniczych nie mogą mieć wiedzy na temat tego, czy konsument posiada już 
rachunek u innego dostawcy usług płatniczych, na którym mogą być prowadzone podstawowe 
usługi płatnicze, bez zażądania od innego zainteresowanego banku ujawnienia tajemnicy 
handlowej lub bankowej.
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Poprawka 20

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 
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.

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

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 23 wchodzi w życie tylko wówczas, 
gdy Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 23 wchodzi w życie tylko wówczas, 
gdy Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie trzech
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

Konieczne jest przedłużenie terminu zgłaszania zastrzeżeń, aby umożliwić Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie dokładne przeanalizowanie aktu delegowanego i stwierdzenie, czy 
jego przyjęcie w takiej formie jest wskazane i prawidłowe.
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