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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen tega predloga direktive je izboljšati preglednost in primerljivost informacij o 
provizijah v zvezi s plačilnimi računi, poenostaviti zamenjavo plačilnih računov, odpraviti 
diskriminacijo na podlagi stalnega prebivališča v zvezi s plačilnimi računi ter zagotoviti 
dostop do osnovnih plačilnih računov v EU.

Zato se najprej predlaga uvedba seznama najbolj reprezentativnih plačilnih storitev na 
nacionalni ravni, za katere se plačuje provizija, in vzpostavitev standardizirane terminologije 
na ravni EU, vključno z običajno uporabljanimi izrazi in opredelitvami za storitve, ki so 
skupne vsaj večini držav članic. Veljavna direktiva o plačilnih storitvah 
(Direktiva 2007/64/ES) določa skupna pravila o preglednosti storitev in zahteve glede 
informacij o plačilnih storitvah, vendar ne vsebuje posebne ureditve za vzpostavitev 
mehanizmov za primerljivost provizij.

V skladu z navedenim bodo morale države članice določiti splošno obveznost ponudnikov 
plačilnih storitev, da omogočijo dostop do storitve zamenjave računov vsem potrošnikom, ki 
imajo odprt račun pri ponudniku plačilne storitve, ki se nahaja v Uniji. To je potrebno zaradi 
omejene mobilnosti plačilnih računov v EU, ki je nastala predvsem zaradi dejstva, da se 
potrošnikom zagotavljajo nezadostne – in pogosto nejasne – informacije o postopku 
zamenjave računov, in zaradi nezadostne pomoči v nekaterih primerih, ki jo ponujajo 
uslužbenci ponudnikov plačilnih storitev. 

Poleg tega bo ta predlog vsem potrošnikom EU zagotovil dostop do storitev, povezanih z 
osnovnim plačilnim računom, in preprečil diskriminacijo na podlagi prebivališča tistih 
potrošnikov, ki nameravajo odpreti plačilni račun zunaj matične države, od česar bodo imeli 
koristi tako ponudniki plačilnih storitev kot potrošniki.

Predlog temelji na členu 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Namen predloga je z 
vzpostavitvijo okvira na ravni EU na področjih, zajetih v tem predlogu, odpraviti preostale 
ovire za prosti pretok plačilnih storitev in bolj na splošno tudi za prosti pretok blaga, oseb, 
storitev in kapitala, za katere je v celoti povezan in razvit enotni trg plačilnih storitev 
ključnega pomena. Predlog preprečuje tudi kakršno koli nadaljnjo drobitev enotnega trga, do 
katere bi lahko prišlo, če bi države članice na lastno pobudo sprejemale neenotne in 
neusklajene regulativne ukrepe na tem področju. S predlaganimi spremembami so 
odpravljene nekatere pomanjkljivosti iz osnutka direktive, ki ga je predložila Komisija, s 
čimer naj bi se izboljšala kakovost zakonodajnega akta, tako da bo mogoče učinkoviteje 
doseči njegove cilje.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Potrošnikom bi najbolj koristile 
informacije, ki so strnjene in jih je 
preprosto primerjati med različnimi 
ponudniki plačilnih storitev. Orodja, ki jih 
imajo na voljo potrošniki za primerjavo 
ponudb v zvezi s plačilnimi računi, ne bi 
imela pozitivnega vpliva, če bi čas, 
potreben za pregledovanje dolgih 
seznamov provizij za različne ponudbe, 
prevladal nad koristmi izbire ponudbe, ki 
pomeni najboljše razmerje med kakovostjo 
in ceno. V skladu s tem bi bilo treba 
terminologijo o provizijah standardizirati le 
za najbolj reprezentativne izraze in
opredelitve v državah članicah, da se 
prepreči tveganje obremenjevanja 
potrošnikov s preveč informacijami.

(12) Potrošnikom bi najbolj koristile 
informacije, ki so strnjene in natančne ter
jih je preprosto primerjati med različnimi 
ponudniki plačilnih storitev. Orodja, ki jih 
imajo na voljo potrošniki za primerjavo 
ponudb v zvezi s plačilnimi računi, ne bi 
imela pozitivnega vpliva, če bi čas, 
potreben za pregledovanje dolgih 
seznamov provizij za različne ponudbe, 
prevladal nad koristmi izbire ponudbe, ki 
pomeni najboljše razmerje med kakovostjo 
in ceno. V skladu s tem bi bilo treba 
terminologijo o provizijah standardizirati le 
za najbolj reprezentativne izraze in 
opredelitve v državah članicah, da se 
prepreči tveganje obremenjevanja 
potrošnikov s preveč ali zavajajočimi 
informacijami.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Potrošnikom bi moral biti zagotovljen 
dostop do različnih osnovnih plačilnih 
storitev, za katere države članice določijo 
najmanjše število transakcij, pri čemer 
upoštevajo potrebe potrošnikov in 
poslovne prakse v zadevni državi članici. 
Banke lahko razen za ta seznam 
minimalnih storitev uporabljajo svoje 
običajne provizije. Storitve, povezane z 
osnovnimi plačilnimi računi, bi morale 
vključevati možnost pologa in dviga 
gotovine. Z njimi bi lahko potrošniki 
izvrševali osnovne plačilne transakcije, kot 
so prejemanje dohodka ali nadomestil, 
plačevanje računov ali davkov ter nakup 

(30) Potrošnikom bi moral biti zagotovljen 
dostop do različnih osnovnih plačilnih 
storitev, za katere države članice določijo 
najmanjše število transakcij, pri čemer 
upoštevajo potrebe potrošnikov in 
poslovne prakse v zadevni državi članici. 
Banke lahko razen za ta seznam 
minimalnih storitev uporabljajo svoje 
običajne provizije. Storitve, povezane z 
osnovnimi plačilnimi računi, bi morale 
vključevati možnost pologa in dviga 
gotovine. Z njimi bi lahko potrošniki 
izvrševali osnovne plačilne transakcije, kot 
so prejemanje dohodka ali nadomestil, 
plačevanje računov ali davkov ter nakup 
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blaga in storitev, med drugim z direktno 
obremenitvijo, kreditnimi plačili in 
uporabo plačilne kartice. Te storitve bi 
morale omogočati spletni nakup blaga in 
storitev ter potrošnikom omogočati, da 
izvršijo plačilne naloge prek spletnega 
bančništva ponudnika plačilnih storitev, 
kadar je to mogoče. Kljub temu osnovni 
plačilni račun ne bi smel biti omejen na 
spletno uporabo, saj bi to predstavljalo 
oviro za potrošnike brez internetnega 
dostopa. Pri osnovnem plačilnem računu 
potrošniki ne bi smeli imeti možnosti 
prekoračitve pozitivnega stanja. Države 
članice pa lahko dovolijo, da ponudniki 
plačilnih storitev za osnovne plačilne 
račune omogočijo ponudbo minimalne 
prekoračitve za zelo nizke zneske.

blaga in storitev, med drugim z direktno 
obremenitvijo, kreditnimi plačili in 
uporabo plačilne kartice. Te storitve bi 
morale omogočati spletni nakup blaga in 
storitev ter potrošnikom omogočati, da 
izvršijo plačilne naloge prek spletnega 
bančništva ponudnika plačilnih storitev, 
kadar je to mogoče. Kljub temu osnovni 
plačilni račun ne bi smel biti omejen na 
spletno uporabo, saj bi to predstavljalo 
oviro za potrošnike brez internetnega 
dostopa. Pri osnovnem plačilnem računu 
potrošniki ne bi smeli imeti možnosti 
prekoračitve pozitivnega stanja.

Obrazložitev

Možnost ponujanja minimalne prekoračitve za zelo nizke zneske v zvezi z osnovnimi 
plačilnimi računi je v nasprotju z zahtevo iz člena 16(4) predloga Komisije, ki prepoveduje 
ponujanje prekoračitve v zvezi s takimi računi, dejstvo, da pojem „zelo nizkih zneskov“ ni 
dodatno opredeljen in da ni določena omejitev teh zneskov, pa v besedilu ustvarja nejasnost.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi iz člena 20 pripravijo začasni 
seznam najmanj 20 plačilnih storitev, ki 
predstavljajo najmanj 80 % najbolj 
reprezentativnih plačilnih storitev, za 
katere se na nacionalni ravni plačuje 
provizija. Seznam vključuje izraze in 
opredelitve za vsako določeno storitev.

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi iz člena 20 pripravijo začasni 
seznam plačilnih storitev, ki predstavljajo 
najmanj 80 % najbolj reprezentativnih 
plačilnih storitev, za katere se na 
nacionalni ravni plačuje provizija. Seznam 
vključuje izraze in opredelitve za vsako 
določeno storitev.

Obrazložitev

Zadošča zagotovitev, da seznam najbolj reprezentativnih plačilnih storitev, za katere se na 
nacionalni ravni plačuje provizija, vključuje večino najbolj reprezentativnih plačilnih 
storitev, ne da bi določili njihovo natančno število, saj ni mogoče upoštevati razlik med 
državami članicami.
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev pred sklenitvijo pogodbe 
za plačilni račun s potrošnikom temu 
potrošniku zagotovijo dokument z 
informacijami o provizijah, ki vsebuje 
seznam najbolj reprezentativnih storitev iz 
člena 3(5) in ustrezne provizije za vsako 
storitev.

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev pred sklenitvijo pogodbe 
za plačilni račun s potrošnikom temu 
potrošniku zagotovijo njemu razumljiv
dokument z informacijami o provizijah, ki 
vsebuje seznam najbolj reprezentativnih 
storitev iz člena 3(5) in ustrezne provizije 
za vsako storitev, če ponudnik plačilnih 
storitev ponuja te storitve.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev pred sklenitvijo pogodbe 
za plačilni račun s potrošnikom temu 
potrošniku zagotovijo dokument z 
informacijami o provizijah, ki vsebuje 
seznam najbolj reprezentativnih storitev iz 
člena 3(5) in ustrezne provizije za vsako 
storitev.

(Ne zadeva slovenske različice.)
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Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev potrošnikom dajo na 
voljo glosar, ki vključuje vsaj seznam 
plačilnih storitev iz odstavka 1 in z njimi 
povezane opredelitve pojmov.

4. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
plačilnih storitev potrošnikom dajo na 
voljo glosar, ki vključuje vsaj seznam 
najbolj reprezentativnih plačilnih storitev 
iz odstavka 3(5) in z njimi povezane 
opredelitve pojmov.

Obrazložitev

Vključiti je treba sklicevanje na seznam najbolj reprezentativnih plačilnih storitev iz 
člena 3(5), saj je to isti seznam, ki je omenjen v členu 4(1). 

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ponudniki plačilnih storitev omogočijo, 
da sta dokument z informacijami o 
provizijah in glosar vedno brezplačno na 
voljo na trajnem nosilcu podatkov v 
prostorih, dostopnih potrošnikom, in v 
elektronski obliki na spletnih mestih 
ponudnikov.

6. Ponudniki plačilnih storitev omogočijo, 
da sta dokument z informacijami o 
provizijah in glosar brezplačno na voljo na 
trajnem nosilcu podatkov v prostorih, 
dostopnih potrošnikom med običajnim 
delovnim časom, in v vsakem trenutku v 
elektronski obliki na spletnih mestih 
ponudnikov.

Obrazložitev

Zagotavljanje dostopa do prostorov ponudnikov plačilnih storitev zunaj delovnega časa je 
zahteva, ki bi jo ponudniki plačilnih storitev težko izpolnili, zato bi moral predlog na tem 
področju ostati prožen in upoštevati posebne nacionalne okoliščine.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka a



PE514.651v02-00 8/14 AD\1003346SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) biti operativno neodvisna od vseh 
ponudnikov plačilnih storitev;

(a) biti neodvisna od vseh ponudnikov 
plačilnih storitev;

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) jasno razkrivati lastnike in vir 
financiranja;

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) biti nepristranska in jasno določati 
merila, ki se uporabljajo za določitev 
priporočenega plačilnega računa za 
uporabnika plačilne storitve;

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka a c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ac) biti brez oglasov ponudnikov 
plačilnih storitev, njihovih agentov, 
zastopnikov ali znamk na domači strani 
ali na straneh za primerjavo;
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) biti napisana v preprostem jeziku in na 
njih morajo biti, kadar je ustrezno, 
uporabljeni izrazi iz člena 3(5);

(b) biti napisana v preprostem jeziku in, 
kjer je to primerno, s standardizirano 
terminologijo Unije iz člena 3(5);

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) imeti na voljo sisteme za 
preprečevanje konflikta interesov, da bi 
zagotovili, da neposredni ali posredni 
lastniški ali poslovni odnosi ne preprečijo 
izpolnjevanja pogojev iz tega odstavka;

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Do konca leta 2018 se vzpostavijo tudi 
evropska spletna mesta za primerjavo 
provizij, ki jih ponudniki plačilnih storitev 
v različnih državah članicah zaračunajo 
za storitve, povezane s plačilnimi računi.
Evropska komisija do takrat vzpostavi 
javno evropsko spletno mesto za 
primerjavo, s katero upravlja Evropski 
bančni organ.
Do tega datuma Evropska komisija z 
delegiranimi akti in v skladu s členom 24 
vzpostavi tudi prostovoljno akreditacijsko 
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shemo za zasebna evropska spletna mesta 
za primerjavo. Za pridobitev akreditacije 
evropska spletna mesta za primerjavo, ki 
jih upravljajo zasebni upravljavci, 
izpolnjujejo vse pogoje iz odstavka 2. 
Evropska komisija ima pravico zavrniti ali 
odvzeti akreditacijo zasebnim 
upravljavcem, kadar ne izpolnjujejo 
obveznosti iz odstavka 2.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. Evropska komisija vzpostavi in redno 
posodablja enotni portal s povezavami do 
akreditiranih spletnih mest za primerjavo 
po državah članicah in na evropski ravni.
Ta portal potrošnikom nudi tudi slovar 
standardizirane terminologije v Uniji, 
sprejete v skladu členom 3, in smernice za 
čezmejno zamenjavo plačilnih računov.
Na portalu je objavljen in lahko dostopen 
seznam kontaktov različnih nacionalnih 
pristojnih organov iz člena 20.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
morebitne provizije, ki jih prenosni 
ponudnik plačilnih storitev zaračuna 
potrošniku za zaprtje plačilnega računa pri 
njem, določijo v skladu s členom 45(2) 
Direktive 2007/64/ES.

3. Države članice zagotovijo, da za zaprtje 
plačilnega računa pri njem prenosni 
ponudnik plačilnih storitev potrošniku ne 
zaračuna provizije.
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Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da so 
morebitne provizije, ki jih prenosni ali 
sprejemni ponudnik plačilnih storitev 
zaračuna potrošniku za katero koli storitev 
iz člena 10, razen storitev iz odstavkov 1 
do 3, primerne in v skladu z dejanskimi 
stroški zadevnega ponudnika plačilnih 
storitev.

4. Države članice zagotovijo, da prenosni 
ali sprejemni ponudnik plačilnih storitev 
potrošniku ne zaračuna provizije za 
nobeno storitev iz člena 10.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ponudnik 
plačilnih storitev, vključen v postopek 
zamenjave računov, povrne kakršne koli 
finančne izgube, ki jih potrošnik utrpi 
zaradi neupoštevanja obveznosti iz 
člena 10 s strani navedenega ponudnika 
plačilnih storitev.

1. Države članice zagotovijo, da ponudnik 
plačilnih storitev, vključen v postopek 
zamenjave računov, povrne kakršne koli 
finančne izgube, ki jih potrošnik utrpi 
zaradi neupoštevanja obveznosti iz 
člena 10 s strani navedenega ponudnika 
plačilnih storitev. Dokazno breme nosi 
ponudnik plačilnih storitev, ki dokaže, da 
so bili pogoji iz člena 10 izpolnjeni.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) kadar potrošnik že ima plačilni račun pri 
ponudniku plačilnih storitev na njihovem 
ozemlju, kar mu omogoča uporabo 

a) kadar potrošnik že ima plačilni račun pri 
ponudniku plačilnih storitev na njihovem 
ozemlju;
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plačilnih storitev iz člena 17(1);

Obrazložitev

Ponudniki plačilnih storitev ne morejo ugotoviti, ali imajo potrošniki pri drugih ponudnikih 
plačilnih storitev odprt plačilni račun, v povezavi s katerim se lahko izvajajo osnovne plačilne 
storitve, ne da bi druga zadevna banka razkrila poslovne ali bančne skrivnosti.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organi iz odstavka 1 imajo vsa potrebna 
pooblastila za opravljanje svojih nalog. 
Kadar je za zagotavljanje in spremljanje 
učinkovitega upoštevanja te direktive 
pristojnih več organov, države članice 
zagotovijo, da ti organi tesno sodelujejo in 
učinkovito opravljajo svoje naloge.

2. Organi iz odstavka 1 imajo vsa potrebna 
pooblastila za opravljanje svojih nalog. 
Kadar je za zagotavljanje in spremljanje 
učinkovitega upoštevanja te direktive 
pristojnih več organov, države članice 
zagotovijo, da ti organi tesno sodelujejo in 
učinkovito opravljajo svoje naloge. Ti 
organi tesno sodelujejo s pristojnimi 
organi drugih držav članic, da bi 
zagotovili pravilno in polno uporabo 
ukrepov iz te direktive.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členom 23, začne veljati le, če niti 
Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotujeta delegiranemu aktu v roku 
2 mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu ali če sta pred iztekom tega roka oba 
obvestila Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za 
2 meseca.

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členom 23, začne veljati le, če niti 
Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotujeta delegiranemu aktu v roku 
3 mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu ali če sta pred iztekom tega roka oba 
obvestila Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za 
2 meseca.
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Obrazložitev

Rok za nasprotovanje je treba podaljšati, da bi lahko Parlament in Svet delegirani akt 
podrobno preučila in odločila, ali je primerno in pravilno, da je sprejet v tej obliki.
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