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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom tohto návrhu smernice je zvýšiť transparentnosť a porovnateľnosť informácií o 
poplatkoch za platobné účty, uľahčenie presunu platobných účtov , odstránenie diskriminácie 
na základe pobytu, pokiaľ ide o platobné účty, a poskytovanie prístupu k platobným účtom so 
základnými funkciami v rámci EÚ.

V tomto ohľade je cieľom návrhu v prvom rade zavedenie zoznamu najtypickejších 
platobných služieb podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej úrovni a vytvorenie 
štandardizovanej terminológie na úrovni EÚ vrátane často používaných pojmov a definícií pre 
služby, ktoré sú bežné prinajmenšom vo väčšine členských štátov. V platnej smernici o 
platobných službách (smernica 2007/64/ES) sa stanovujú spoločné pravidlá pre 
transparentnosť služieb a požiadavky týkajúce sa informácií o platobných službách, 
neobsahuje však konkrétne ustanovenia, ktorými by sa vytváral mechanizmus pre 
porovnateľnosť poplatkov.

V súlade s uvedenými skutočnosťami bude potrebné, aby členské štáty zaviedli všeobecnú 
povinnosť poskytovateľov platobných služieb umožniť službu presunu účtu každému 
spotrebiteľovi, ktorý má účet vedený u poskytovateľa platobných služieb so sídlom v Únii. Je 
to nevyhnutné z dôvodu obmedzenej mobility platobných účtov v EÚ, ktorá je do značnej 
miery spôsobená tým, že informácie o postupe týkajúcom sa presunu účtu sa spotrebiteľom 
poskytujú v nedostatočnej miere a často nejasným spôsobom a v niektorých prípadoch 
neexistuje pomoc zo strany pracovníkov poskytovateľa platobných služieb. 

Návrhom sa zaručí aj prístup k základným platobným službám pre všetkých spotrebiteľov v 
EÚ a zakáže sa diskriminácia na základe pobytu v prípade spotrebiteľov, ktorí si chcú založiť 
platobný účet mimo domovskej krajiny, a to na prospech poskytovateľov platobných služieb i 
spotrebiteľov.

Návrh je založený na článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Vytvorením rámca na 
úrovni EÚ v oblastiach, na ktoré sa návrh vzťahuje, sa majú odstrániť zvyšné prekážky 
voľného pohybu platobných služieb a zo širšieho hľadiska i voľného pohybu tovaru, osôb, 
služieb a kapitálu, pre ktorý je veľmi dôležitý plne integrovaný a rozvinutý jednotný trh s 
platobnými službami. Návrhom sa zabráni aj ďalšiemu triešteniu jednotného trhu, ktoré by 
mohlo nastať, ak by členské štáty samy prijímali rozdielne a nekonzistentné regulačné 
opatrenia v tejto oblasti. Predloženými pozmeňujúcimi návrhmi sa napravujú niektoré 
nepresnosti v návrhu smernice predloženom Komisiou a pozornosť sa zameriava na zvýšenie 
kvality legislatívneho aktu v záujme účinnejšieho splnenia jeho cieľov.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Spotrebitelia by mali najväčší 
prospech z informácií, ktoré sú stručné 
a ktorých porovnanie medzi rôznymi 
poskytovateľmi platobných služieb je 
jednoduché. Nástroje sprístupnené 
spotrebiteľom na porovnanie ponúk 
platobných účtov by nemali priaznivý 
vplyv, ak by čas investovaný do skúmania 
zdĺhavých zoznamov poplatkov za rôzne 
ponuky prevážil nad výhodou zvoliť si 
ponuku s najlepším pomerom kvality a 
ceny. Z toho dôvodu by mala byť 
terminológia týkajúca sa poplatkov 
štandardizovaná len v prípade 
najtypickejších pojmov a vymedzení 
v členských štátoch, aby sa zabránilo riziku 
nadmerných informácií.

(12) Spotrebitelia by mali najväčší 
prospech z informácií, ktoré sú stručné, 
presné a ktorých porovnanie medzi 
rôznymi poskytovateľmi platobných 
služieb je jednoduché. Nástroje 
sprístupnené spotrebiteľom na porovnanie 
ponúk platobných účtov by nemali 
priaznivý vplyv, ak by čas investovaný do 
skúmania zdĺhavých zoznamov poplatkov 
za rôzne ponuky prevážil nad výhodou 
zvoliť si ponuku s najlepším pomerom 
kvality a ceny. Z toho dôvodu by mala byť 
terminológia týkajúca sa poplatkov 
štandardizovaná len v prípade 
najtypickejších pojmov a vymedzení 
v členských štátoch, aby sa zabránilo riziku 
nadmerných alebo zavádzajúcich
informácií.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Spotrebitelia by mali mať zaručený 
prístup ku škále základných platobných 
služieb, pre ktoré členské štáty určia 
minimálny počet operácií, a to takým 
spôsobom, aby zohľadnili potreby 
spotrebiteľov aj obchodné praktiky 
v príslušnom členskom štáte. Na služby, 
ktoré nie sú uvedené na tomto zozname 
minimálnych služieb, môžu banky 
uplatňovať svoje bežné poplatky. Služby 
spojené so základnými platobnými účtami 
by mali zahŕňať nástroj na vklad a výber 
peňazí. Spotrebitelia by mali mať možnosť 
vykonávať základné platobné transakcie, 

(30) Spotrebitelia by mali mať zaručený 
prístup ku škále základných platobných 
služieb, pre ktoré členské štáty určia 
minimálny počet operácií, a to takým 
spôsobom, aby zohľadnili potreby 
spotrebiteľov aj obchodné praktiky 
v príslušnom členskom štáte. Na služby, 
ktoré nie sú uvedené na tomto zozname 
minimálnych služieb, môžu banky 
uplatňovať svoje bežné poplatky. Služby 
spojené so základnými platobnými účtami 
by mali zahŕňať nástroj na vklad a výber 
peňazí. Spotrebitelia by mali mať možnosť 
vykonávať základné platobné transakcie, 
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ako sú prijímanie výplaty alebo dávok, 
platenie faktúr alebo daní a nakupovanie 
tovarov a služieb aj prostredníctvom 
inkasa, úhrady a použitia platobnej karty. 
Takéto služby by mali umožňovať nákup 
tovarov a služieb on-line a spotrebitelia by 
mali mať možnosť zadávať platobné 
príkazy cez nástroj elektronického 
bankovníctva, ako ho poskytovateľa
platobných služieb poskytuje. Platobný 
účet so základnými funkciami by však 
nemal byť obmedzený na používanie on-
line, pretože by tak vznikol problém pre 
spotrebiteľov bez prístupu na internet. 
Spotrebitelia by na platobnom účte so 
základnými funkciami nemali mať 
možnosť prečerpania. Členské štáty však 
môžu poskytovateľom platobných služieb
umožniť, aby v rámci platobných účtov so 
základnými funkciami ponúkali nástroje 
rezervy pre veľmi nízke sumy.

ako sú prijímanie výplaty alebo dávok, 
platenie faktúr alebo daní a nakupovanie 
tovaru a služieb aj prostredníctvom inkasa, 
úhrady a použitia platobnej karty. Takéto 
služby by mali umožňovať nákup tovaru
a služieb on-line a spotrebitelia by mali 
mať možnosť zadávať platobné príkazy cez 
nástroj elektronického bankovníctva, ak ho 
poskytovateľ platobných služieb poskytuje. 
Platobný účet so základnými funkciami by 
však nemal byť obmedzený na používanie 
on-line, pretože by tak vznikol problém pre 
spotrebiteľov bez prístupu na internet. 
Spotrebitelia by na platobnom účte so 
základnými funkciami nemali mať 
možnosť prečerpania.

Odôvodnenie

Možnosť, aby v rámci platobných účtov so základnými funkciami boli ponúkané nástroje 
rezervy pre veľmi nízke sumy, je v rozpore s požiadavkou podľa článku 16 ods. 4 návrhu 
Komisie, podľa ktorej nebudú v spojení s týmito účtami ponúknuté možnosti prečerpania, a v 
tomto prípade ani neexistuje ďalšia definícia pojmu „veľmi nízke sumy “, ani pre ne nie je 
stanovený žiadny limit, a preto je text nejasný.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam aspoň 20 platobných 
služieb predstavujúcich aspoň 80 % 
najtypickejších platobných služieb 
podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej 
úrovni. Zoznam musí obsahovať 
vymedzenie pojmov pre každú z určených 
služieb.

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 20 stanovili 
predbežný zoznam platobných služieb 
predstavujúcich aspoň 80 % 
najtypickejších platobných služieb 
podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej 
úrovni. Zoznam bude obsahovať 
vymedzenie pojmov pre každú z určených 
služieb.
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Odôvodnenie

Postačuje zabezpečiť, aby zoznam najtypickejších platobných služieb podliehajúcich poplatku 
na vnútroštátnej úrovni zahŕňal väčšinu najtypickejších platobných služieb bez toho, aby bol 
stanovený ich presný počet, lebo nie je možné brať do úvahy rozdiely medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb pred 
uzavretím zmluvy o platobnom účte 
so spotrebiteľom poskytli spotrebiteľovi 
dokument s informáciami o poplatkoch 
obsahujúci zoznam najtypickejších služieb 
uvedených v článku 3 odseku 5 a o 
príslušných poplatkoch za každú službu.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb pred 
uzavretím zmluvy o platobnom účte 
so spotrebiteľom poskytli spotrebiteľovi 
zrozumiteľný dokument s informáciami o 
poplatkoch obsahujúci zoznam 
najtypickejších služieb uvedených v článku 
3 odseku 5 a o príslušných poplatkoch za 
každú službu, pokiaľ poskytovateľ 
platobných služieb tieto služby ponúka.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb pred 
uzavretím zmluvy o platobnom účte 
so spotrebiteľom poskytli spotrebiteľovi 
dokument s informáciami o poplatkoch 
obsahujúci zoznam najtypickejších služieb 
uvedených v článku 3 odseku 5 a o 
príslušných poplatkoch za každú službu.

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
sprístupnili spotrebiteľom slovník pojmov 
aspoň k zoznamu platobných služieb 
uvedených v odseku 1 so súvisiacimi 
vymedzeniami pojmov.

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia platobných služieb 
sprístupnili spotrebiteľom slovník pojmov 
aspoň k zoznamu najtypickejších
platobných služieb uvedených v článku 3 
ods. 5 so súvisiacimi vymedzeniami 
pojmov.

Odôvodnenie

Je potrebné odkázať na zoznam najtypickejších platobných služieb uvedených v článku 3 ods. 
5, pretože práve tento zoznam je uvedený v článku 4 odseku 1. 

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Dokument s informáciami o poplatkoch 
a slovník pojmov sprístupňujú 
poskytovatelia platobných služieb vždy
bezplatne na trvalom nosiči v priestoroch 
prístupných spotrebiteľom a v 
elektronickej forme ich sprístupňujú na 
svojich webových lokalitách.

6. Dokument s informáciami o poplatkoch 
a slovník pojmov sprístupňujú 
poskytovatelia platobných služieb 
bezplatne na trvalom nosiči v priestoroch 
prístupných spotrebiteľom v riadnych 
otváracích hodinách a v elektronickej 
forme ich po celý čas sprístupňujú na 
svojich webových lokalitách.

Odôvodnenie

Zaručenie prístupu do priestorov poskytovateľa platobných služieb mimo otváracích hodín je 
požiadavka, ktorú by bolo pre poskytovateľov platobných služieb ťažké splniť, a je to oblasť, v 
ktorej by mal návrh zostať pružný, a teda mal by reagovať na špecifické okolnosti daného 
štátu.
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) musia byť prevádzkovo nezávislé od 
ktoréhokoľvek poskytovateľa platobných 
služieb;

a) musia byť nezávislé od ktoréhokoľvek 
poskytovateľa platobných služieb;

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) musia jasne uvádzať svojich 
vlastníkov a financovanie;

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno ab (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) musia byť objektívne a jasne určiť 
kritériá používané na stanovenie 
odporúčaného platobného účtu pre 
používateľa platobnej služby;

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – bod ac (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ac) nesmú na domovskej stránke ani na 
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webových lokalitách na porovnávanie 
poplatkov zobrazovať reklamy od 
poskytovateľov platobných služieb, ich 
zástupcov a pobočiek a ani ochranné 
známky;

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) musia používať jednoduchý jazyk a 
v relevantných prípadoch pojmy, na ktoré
sa odkazuje v článku 3 odseku 5;

b) musia používať jednoduchý jazyk a 
v príslušných prípadoch štandardizovanú 
terminológiu Únie, na ktorú sa odkazuje 
v článku 3 odseku 5;

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) musia mať zavedené systémy na 
zamedzenie konfliktom záujmov s cieľom 
zabezpečiť, aby žiadne priame ani 
nepriame vlastníctvo ani obchodné vzťahy 
nebránili dodržiavaniu podmienok 
uvedených v tomto odseku;

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Do konca roku 2018 budú vytvorené 
aj európske webové lokality na 
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porovnávanie poplatkov účtovaných 
poskytovateľmi platobných služieb za 
služby ponúkané v súvislosti s platobnými 
účtami v jednotlivých členských štátoch.
Európska Komisia zriadi do uvedeného 
dátumu verejnú európsku webovú lokalitu 
na porovnávanie poplatkov, ktorá bude 
prevádzkovaná v spolupráci s EBA.
Európska komisia do uvedeného dátumu 
vyvinie prostredníctvom delegovaného 
aktu v súlade s článkom 24 aj systém 
dobrovoľnej akreditácie pre súkromné 
európske webové lokality na porovnávanie 
poplatkov. Na získanie akreditácie musia 
európske webové lokality na porovnávanie 
poplatkov prevádzkované súkromnými 
hospodárskymi subjektmi spĺňať všetky 
podmienky uvedené v odseku 2. Európska 
komisia si zachová právo odmietnuť alebo 
odobrať akreditáciu súkromným 
prevádzkovateľom v prípade, že nedodržia 
povinnosti stanovené v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5b. Európska komisia zriadi a priebežne 
aktualizuje jeden portál, ktorý poskytne 
odkazy na akreditované webové lokality 
na porovnávanie poplatkov pre každý 
členský štát a na európskej úrovni.
Tento portál poskytne spotrebiteľom aj 
slovník štandardizovanej terminológie 
Únie prijatý v súlade s článkom 3 a 
usmerneniami o cezhraničnom presune 
platobných účtov.
Na portáli bude takisto zverejnený 
a ľahko prístupný zoznam jednotlivých 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
podľa článku 20 a súvisiace kontaktné 
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údaje.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby prípadné 
poplatky, ktoré uplatňuje odovzdávajúci 
poskytovateľ platobných služieb voči 
spotrebiteľovi za ukončenie platobného 
účtu, ktorý bol uňho vedený, boli 
stanovené v súlade s článkom 45 ods. 2 
smernice 2007/64/ES.

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
odovzdávajúci poskytovateľ platobných 
služieb neuplatňoval voči spotrebiteľovi 
žiadne poplatky za ukončenie platobného 
účtu, ktorý bol uňho vedený.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby prípadné 
poplatky, ktoré uplatňuje odovzdávajúci 
alebo prijímajúci poskytovateľ platobných 
služieb voči spotrebiteľovi za akúkoľvek 
službu poskytovanú podľa článku 10, iné 
ako tie, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 až 
3, boli primerané a v súlade so 
skutočnými nákladmi daného 
poskytovateľa platobných služieb.

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
odovzdávajúci alebo prijímajúci 
poskytovateľ platobných služieb 
neuplatňoval voči spotrebiteľovi žiadne 
poplatky za akúkoľvek službu poskytovanú 
podľa článku 10.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby akákoľvek 1. Členské štáty zabezpečia, aby akákoľvek 
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finančná strata, ktorá spotrebiteľovi 
vznikne z dôvodu nedodržiavania 
povinností zo strany poskytovateľa 
platobných služieb zapojeného do procesu 
presunu účtu v zmysle článku 10, bola 
nahradená daným poskytovateľom 
platobných služieb.

finančná strata, ktorá spotrebiteľovi 
vznikne z dôvodu nedodržiavania 
povinností zo strany poskytovateľa 
platobných služieb zapojeného do procesu 
presunu účtu v zmysle článku 10, bola 
nahradená daným poskytovateľom 
platobných služieb. Dôkazné bremeno 
spočíva u poskytovateľa platobných 
služieb, ktorý preukáže, že dodržal 
podmienky stanovené v článku 10.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v prípade, že spotrebiteľ už má platobný 
účet u poskytovateľa platobných služieb 
nachádzajúceho sa na území toho istého 
štátu, ktorý mu umožňuje využívať 
platobné služby uvedené v článku 17 ods. 
1;

a) v prípade, že spotrebiteľ už má platobný 
účet u poskytovateľa platobných služieb 
nachádzajúceho sa na území toho istého 
štátu;

Odôvodnenie

Poskytovatelia platobných služieb nemajú možnosť nijako zistiť, či spotrebitelia majú u iného 
poskytovateľa platobných služieb platobný účet, ktorý umožňuje vykonávanie základných 
platobných služieb bez toho, aby zároveň nepožiadali druhú dotknutú banku, aby odkryla 
obchodné alebo bankové tajomstvo.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgány uvedené v odseku 1 majú všetky 
potrebné právomoci na vykonávanie 
svojich povinností. V prípade, že je na 
zabezpečenie a monitorovanie účinného 
súladu s touto smernicou splnomocnený 

2. Orgány uvedené v odseku 1 majú všetky 
potrebné právomoci na vykonávanie 
svojich povinností. V prípade, že je na 
zabezpečenie a monitorovanie účinného 
súladu s touto smernicou splnomocnený 
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viac ako jeden príslušný orgán, členské 
štáty zabezpečia úzku spoluprácu týchto 
orgánov, aby si mohli účinne plniť 
príslušné povinnosti.

viac ako jeden príslušný orgán, členské 
štáty zabezpečia úzku spoluprácu týchto 
orgánov, aby si mohli účinne plniť 
príslušné povinnosti. Tieto orgány úzko 
spolupracujú s príslušnými orgánmi 
ostatných členských štátov s cieľom 
zabezpečiť správne a úplné uplatňovanie 
opatrení stanovených v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 23 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote 2 mesiacov odo dňa 
oznámenia tohto aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 23 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote 3 mesiacov odo dňa 
oznámenia tohto aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace.

Odôvodnenie

Je potrebné predĺžiť lehotu na vznesenie námietok, aby Parlament a Rada mohli dôkladne 
preštudovať delegovaný akt a rozhodnúť, či je jeho prijatie v príslušnej forme vhodné 
a správne.
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