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Pakeitimas 119
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) tačiau galima nuveikti daugiau, kad 
bendroji mažmeninės bankininkystės rinka 
tobulėtų ir vystytųsi. Konkrečiai, visiškai 
integruotos rinkos plėtojimo kliūtis vis dar 
yra nepakankamas mokesčių skaidrumas 
ir palyginamumas, taip pat mokėjimo
sąskaitos perkėlimo sunkumai;

(3) tačiau galima nuveikti daugiau, kad 
bendroji mažmeninės bankininkystės rinka 
tobulėtų ir vystytųsi, nors ir nėra aišku, 
kad esama didelės tarpvalstybinio
mokėjimo sąskaitų perkėlimo paklausos;

Or. en

Pakeitimas 120
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dabartinės bendrosios rinkos sąlygos 
gali atgrasyti mokėjimo paslaugų teikėjus 
nuo noro pasinaudoti laisve įsisteigti arba 
teikti paslaugas Sąjungoje, nes ateinant į 
naują rinką sunku pritraukti klientų. 
Norint patekti į naujas rinkas dažnai 
reikia didelių investicijų. Tokios 
investicijos pagrįstos tik tuomet, jei 
paslaugų teikėjas mato pakankamai 
galimybių ir atitinkamą paklausą tarp 
vartotojų. Mažą vartotojų judumą 
mažmeninių finansinių paslaugų atžvilgiu 
iš esmės lemia nepakankamas mokesčių ir 
siūlomų paslaugų skaidrumas ir 
palyginamumas, taip pat su mokėjimo 
sąskaitos perkėlimu susiję sunkumai. Šie 
veiksniai taip pat mažina paklausą. Tai 
ypač aktualu tarpvalstybinėmis 
aplinkybėmis;

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Beveik nėra įrodymų, kad būtų galima teigti, jog mažą vartotojų judumą šioje srityje lemia 
skaidrumo arba palyginamumo trūkumas.

Pakeitimas 121
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dabartinės bendrosios rinkos sąlygos 
gali atgrasyti mokėjimo paslaugų teikėjus 
nuo noro pasinaudoti laisve įsisteigti arba 
teikti paslaugas Sąjungoje, nes ateinant į 
naują rinką sunku pritraukti klientų. Norint 
patekti į naujas rinkas dažnai reikia didelių 
investicijų. Tokios investicijos pagrįstos tik 
tuomet, jei paslaugų teikėjas mato 
pakankamai galimybių ir atitinkamą 
paklausą tarp vartotojų. Mažą vartotojų
judumą mažmeninių finansinių paslaugų 
atžvilgiu iš esmės lemia nepakankamas 
mokesčių ir siūlomų paslaugų skaidrumas 
ir palyginamumas, taip pat su mokėjimo 
sąskaitos perkėlimu susiję sunkumai. Šie 
veiksniai taip pat mažina paklausą. Tai 
ypač aktualu tarpvalstybinėmis 
aplinkybėmis;

(4) dabartinės bendrosios rinkos sąlygos 
gali atgrasyti mokėjimo paslaugų teikėjus 
nuo noro pasinaudoti laisve įsisteigti arba 
teikti paslaugas Sąjungoje, nes ateinant į 
naują rinką sunku pritraukti klientų. Norint 
patekti į naujas rinkas dažnai reikia didelių 
investicijų. Tokios investicijos pagrįstos tik 
tuomet, jei paslaugų teikėjas mato 
pakankamai galimybių ir atitinkamą 
paklausą tarp vartotojų. Mažą vartotojų 
judumą mažmeninių finansinių paslaugų 
atžvilgiu kai kuriose valstybėse narėse iš 
esmės lemia nepakankamas mokesčių ir 
siūlomų paslaugų skaidrumas ir 
palyginamumas, taip pat su mokėjimo 
sąskaitos perkėlimu susiję sunkumai;

Or. de

Pakeitimas 122
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dabartinės bendrosios rinkos sąlygos (4) dabartinės bendrosios rinkos sąlygos 
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gali atgrasyti mokėjimo paslaugų teikėjus 
nuo noro pasinaudoti laisve įsisteigti arba 
teikti paslaugas Sąjungoje, nes ateinant į 
naują rinką sunku pritraukti klientų. Norint 
patekti į naujas rinkas dažnai reikia didelių 
investicijų. Tokios investicijos pagrįstos tik 
tuomet, jei paslaugų teikėjas mato 
pakankamai galimybių ir atitinkamą 
paklausą tarp vartotojų. Mažą vartotojų 
judumą mažmeninių finansinių paslaugų 
atžvilgiu iš esmės lemia nepakankamas 
mokesčių ir siūlomų paslaugų skaidrumas 
ir palyginamumas, taip pat su mokėjimo 
sąskaitos perkėlimu susiję sunkumai. Šie 
veiksniai taip pat mažina paklausą. Tai 
ypač aktualu tarpvalstybinėmis 
aplinkybėmis;

gali atgrasyti mokėjimo paslaugų teikėjus 
nuo noro pasinaudoti laisve įsisteigti arba 
teikti paslaugas Sąjungoje, nes ateinant į 
naują rinką sunku pritraukti klientų. Norint 
patekti į naujas rinkas dažnai reikia didelių 
investicijų. Tokios investicijos pagrįstos tik 
tuomet, jei paslaugų teikėjas mato 
pakankamai galimybių ir atitinkamą 
paklausą tarp vartotojų. Mažą vartotojų 
judumą mažmeninių finansinių paslaugų 
atžvilgiu iš esmės lemia nepakankamas 
mokesčių ir siūlomų paslaugų skaidrumas 
ir palyginamumas, taip pat su mokėjimo 
sąskaitos perkėlimu susiję sunkumai. Šie 
veiksniai taip pat mažina paklausą;

Or. en

Pakeitimas 123
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) be to, dėl esamų nacionalinių 
reglamentavimo sistemų susiskaidymo 
gali atsirasti didelių kliūčių baigti kurti 
bendrąją rinką mokėjimo sąskaitų srityje. 
Galiojančios nacionalinės nuostatos dėl 
mokėjimo sąskaitų (visų pirma dėl 
mokesčių palyginamumo ir mokėjimo 
sąskaitos perkėlimo) skiriasi. Kalbant apie 
sąskaitos perkėlimą, dėl to, kad nėra 
vienodų privalomų ES priemonių, 
taikoma skirtinga nacionalinė praktika ir 
priemonės. Šie skirtumai dar ryškesni 
mokesčių palyginamumo srityje, kurioje 
ES priemonių, net savireguliacinio 
pobūdžio, nėra. Jei šie skirtumai ateityje 
didėtų, turint omenyje tai, kad bankai yra 
linkę savo praktiką pritaikyti prie 
nacionalinių rinkų, tarpvalstybinės 

Išbraukta.
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veiklos sąnaudos, palyginti su vietos 
paslaugų teikėjų patiriamomis 
sąnaudomis, išaugtų, dėl to tarpvalstybinė 
veikla taptų ne tokia patraukli. 
Tarpvalstybinę veiklą vidaus rinkoje 
stabdo kliūtys vartotojams atsidaryti 
mokėjimo sąskaitą užsienyje. Esami 
ribojamieji tinkamumo kriterijai gali 
užkirsti kelią Europos piliečiams laisvai 
judėti Sąjungoje. Galimybę naudotis 
mokėjimo sąskaita suteikus visiems 
vartotojams bus sudarytos sąlygos jiems 
dalyvauti vidaus rinkoje ir pajusti 
bendrosios rinkos naudą;

Or. en

Pagrindimas

Daugelis su mažmeninių finansinių paslaugų vidaus rinka susijusių teiginių nėra pagrįsti 
tyrimais paremtais įrodymais. Nėra aišku, kad ES lygmens sąskaitos perkėlimo paslaugos 
teikimas yra pagrįstas, atsižvelgiant į didžiules išlaidas, padarytą pažangą kuriant SEPA ir 
tokios paslaugos paklausos nebuvimą.

Pakeitimas 124
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) be to, dėl esamų nacionalinių 
reglamentavimo sistemų susiskaidymo gali 
atsirasti didelių kliūčių baigti kurti 
bendrąją rinką mokėjimo sąskaitų srityje.
Galiojančios nacionalinės nuostatos dėl 
mokėjimo sąskaitų (visų pirma dėl 
mokesčių palyginamumo ir mokėjimo 
sąskaitos perkėlimo) skiriasi. Kalbant apie 
sąskaitos perkėlimą, dėl to, kad nėra 
vienodų privalomų ES priemonių, taikoma 
skirtinga nacionalinė praktika ir priemonės.
Šie skirtumai dar ryškesni mokesčių 
palyginamumo srityje, kurioje ES 

(5) be to, dėl esamų nacionalinių 
reglamentavimo sistemų susiskaidymo gali 
atsirasti didelių kliūčių baigti kurti 
bendrąją rinką mokėjimo sąskaitų srityje.
Galiojančios nacionalinės nuostatos dėl 
mokėjimo sąskaitų (visų pirma dėl 
mokesčių palyginamumo ir mokėjimo 
sąskaitos perkėlimo) skiriasi. Kad būtų 
galima užbaigti kurti bendrąją rinką 
mokėjimo sąskaitų srityje ir paversti ES 
įtraukia ir modernia skaitmenine erdve, 
labai svarbu išardyti nacionalines sienas 
ir paskatinti viešąsias ir privačiąsias 
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priemonių, net savireguliacinio pobūdžio, 
nėra. Jei šie skirtumai ateityje didėtų, turint 
omenyje tai, kad bankai yra linkę savo 
praktiką pritaikyti prie nacionalinių rinkų, 
tarpvalstybinės veiklos sąnaudos, palyginti 
su vietos paslaugų teikėjų patiriamomis 
sąnaudomis, išaugtų, dėl to tarpvalstybinė 
veikla taptų ne tokia patraukli.
Tarpvalstybinę veiklą vidaus rinkoje 
stabdo kliūtys vartotojams atsidaryti 
mokėjimo sąskaitą užsienyje. Esami 
ribojamieji tinkamumo kriterijai gali 
užkirsti kelią Europos piliečiams laisvai 
judėti Sąjungoje. Galimybę naudotis 
mokėjimo sąskaita suteikus visiems 
vartotojams bus sudarytos sąlygos jiems 
dalyvauti vidaus rinkoje ir pajusti 
bendrosios rinkos naudą;

investicijas į SEPA. Visi vartotojai turėtų 
turėti galimybę pasinaudoti SEPA 
privalumais. Kalbant apie sąskaitos 
perkėlimą, dėl to, kad nėra vienodų 
privalomų ES priemonių, taikoma skirtinga 
nacionalinė praktika ir priemonės. Šie 
skirtumai dar ryškesni mokesčių 
palyginamumo srityje, kurioje ES 
priemonių, net savireguliacinio pobūdžio, 
nėra. Jei šie skirtumai ateityje didėtų, turint 
omenyje tai, kad bankai yra linkę savo 
praktiką pritaikyti prie nacionalinių rinkų, 
tarpvalstybinės veiklos sąnaudos, palyginti 
su vietos paslaugų teikėjų patiriamomis 
sąnaudomis, išaugtų, dėl to tarpvalstybinė 
veikla taptų ne tokia patraukli.
Tarpvalstybinę veiklą vidaus rinkoje 
stabdo kliūtys vartotojams atsidaryti 
mokėjimo sąskaitą užsienyje. Esami 
ribojamieji tinkamumo kriterijai gali 
užkirsti kelią Europos piliečiams laisvai 
judėti Sąjungoje. Galimybę naudotis 
mokėjimo sąskaita suteikus visiems 
vartotojams bus sudarytos sąlygos jiems 
dalyvauti vidaus rinkoje ir pajusti 
bendrosios rinkos naudą;

Or. en

Pakeitimas 125
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) be to, kadangi kai kurie galimi klientai 
sąskaitų neatsidaro arba dėl to, kad
atsisakoma jiems suteikti tokią paslaugą, 
arba dėl to, kad jiems nesiūloma tinkamų 
produktų, potenciali mokėjimo sąskaitų 
paklausa Europos Sąjungoje šiuo metu 
nėra iki galo išnaudota. Aktyvesnis 
vartotojų dalyvavimas vidaus rinkoje 
sukurtų papildomų paskatų mokėjimo 

(6) valstybėse narėse labai skiriasi 
vartotojų galimybės gauti prieigą prie 
mokėjimo sąskaitų. Tačiau tose valstybėse 
narėse, kuriose didelė gyventojų dalis vis 
dar neturi banko sąskaitos, taip yra 
greičiau dėl nebaigtos bankų 
infrastruktūros ir (arba) dėl to, kad
vartotojai nenori atsidaryti mokėjimo
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paslaugų teikėjams eiti į naujas rinkas. 
Viena iš būtinų priemonių skatinti 
vartotojus dalyvauti vidaus rinkoje ir 
pajusti bendrosios rinkos naudą taip pat 
yra sąlygų sudarymas visiems vartotojams 
naudotis mokėjimo sąskaita;

sąskaitos;

Or. en

Pakeitimas 126
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) be to, kadangi kai kurie galimi klientai 
sąskaitų neatsidaro arba dėl to, kad 
atsisakoma jiems suteikti tokią paslaugą, 
arba dėl to, kad jiems nesiūloma tinkamų 
produktų, potenciali mokėjimo sąskaitų 
paklausa Europos Sąjungoje šiuo metu nėra 
iki galo išnaudota. Aktyvesnis vartotojų 
dalyvavimas vidaus rinkoje sukurtų 
papildomų paskatų mokėjimo paslaugų 
teikėjams eiti į naujas rinkas. Viena iš 
būtinų priemonių skatinti vartotojus 
dalyvauti vidaus rinkoje ir pajusti 
bendrosios rinkos naudą taip pat yra sąlygų 
sudarymas visiems vartotojams naudotis 
mokėjimo sąskaita;

(6) be to, kadangi kai kurie galimi klientai 
sąskaitų neatsidaro arba dėl to, kad 
atsisakoma jiems suteikti tokią paslaugą, 
dėl to, kad jiems nesiūloma tinkamų 
produktų, arba dėl to, kad veikiami 
kultūrinių veiksnių pirmenybę teikia 
gryniesiems pinigams, potenciali 
mokėjimo sąskaitų paklausa Europos 
Sąjungoje šiuo metu nėra iki galo 
išnaudota. Aktyvesnis vartotojų 
dalyvavimas vidaus rinkoje sukurtų 
papildomų paskatų mokėjimo paslaugų 
teikėjams eiti į naujas rinkas. Viena iš 
būtinų priemonių skatinti vartotojus 
dalyvauti vidaus rinkoje ir pajusti 
bendrosios rinkos naudą taip pat yra sąlygų 
sudarymas visiems vartotojams naudotis 
mokėjimo sąskaita;

Or. de

Pakeitimas 127
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) mokesčių skaidrumo ir palyginamumo 
klausimas spręstas įgyvendinant bankų 
sektoriaus inicijuotą savireguliacijos 
iniciatyvą. Tačiau dėl tų gairių galutinai 
nebuvo susitarta. 2008 m. Europos 
bankininkystės sektoriaus komiteto 
nustatytuose Bendruose banko sąskaitos 
perkėlimo principuose pateikiamas 
pavyzdinis mechanizmas, kaip perkelti 
sąskaitas, kurias siūlo toje pačioje 
valstybėje narėje esantys mokėjimo 
paslaugų teikėjai. Tačiau, turint omenyje 
tų principų neprivalomumą, visoje 
Europos Sąjungoje jie taikyti 
nenuosekliai ir nepasiekta lauktų 
rezultatų. Be to, Bendruose principuose 
aptariamas banko sąskaitos perkėlimas tik 
nacionaliniu mastu, o tarpvalstybinis 
sąskaitos perkėlimas neminimas. 
Galiausiai, kiek tai susiję su galimybe 
naudotis bazine mokėjimo sąskaita, 
2011 m. liepos 18 d. Komisijos 
rekomendacija 2011/442/ES valstybės 
narės paragintos imtis priemonių, būtinų 
jos taikymui užtikrinti ne vėliau kaip per 
šešis mėnesius nuo jos paskelbimo. Iki šiol 
pagrindinių rekomendacijos principų 
laikosi tik keletas valstybių narių;

(7) mokesčių skaidrumo ir palyginamumo 
klausimas spręstas įgyvendinant bankų 
sektoriaus inicijuotą savireguliacijos 
iniciatyvą. Tačiau dėl tų gairių galutinai 
nebuvo susitarta. 2008 m. Europos 
bankininkystės sektoriaus komiteto 
nustatytuose Bendruose banko sąskaitos 
perkėlimo principuose pateikiamas 
pavyzdinis mechanizmas, kaip perkelti 
sąskaitas, kurias siūlo toje pačioje 
valstybėje narėje esantys mokėjimo 
paslaugų teikėjai. Galiausiai, kiek tai susiję 
su galimybe naudotis bazine mokėjimo 
sąskaita, 2011 m. liepos 18 d. Komisijos 
rekomendacija 2011/442/ES valstybės 
narės paragintos imtis priemonių, būtinų 
jos taikymui užtikrinti ne vėliau kaip per 
šešis mėnesius nuo jos paskelbimo. Iki šiol 
pagrindinių rekomendacijos principų 
laikosi tik keletas valstybių narių;

Or. en

Pagrindimas

Dabartinį pasiūlymą galima interpretuoti taip, kad visi ES MPT privalėtų vykdyti visas 
kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijas visomis ES valiutomis. Tokio reikalavimo 
įgyvendinimas būtų labai brangus ir rizikingas, o akivaizdi nauda būtų nedidelė, nes tokių 
tarpvalstybinių paslaugų paklausa yra nedidelė. Nuo 2014 m. vasario 1 d. tarpvalstybinėms 
operacijoms taip pat bus sudarytos palankesnės sąlygos, nes bus įgyvendinamas Reglamentas 
SEPA260/2012.

Pakeitimas 128
Werner Langen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) mokesčių skaidrumo ir palyginamumo 
klausimas spręstas įgyvendinant bankų 
sektoriaus inicijuotą savireguliacijos 
iniciatyvą. Tačiau dėl tų gairių galutinai 
nebuvo susitarta. 2008 m. Europos 
bankininkystės sektoriaus komiteto 
nustatytuose Bendruose banko sąskaitos 
perkėlimo principuose pateikiamas 
pavyzdinis mechanizmas, kaip perkelti 
sąskaitas, kurias siūlo toje pačioje 
valstybėje narėje esantys mokėjimo 
paslaugų teikėjai. Tačiau, turint omenyje tų 
principų neprivalomumą, visoje Europos 
Sąjungoje jie taikyti nenuosekliai ir 
nepasiekta lauktų rezultatų. Be to, 
Bendruose principuose aptariamas banko 
sąskaitos perkėlimas tik nacionaliniu 
mastu, o tarpvalstybinis sąskaitos 
perkėlimas neminimas. Galiausiai, kiek tai 
susiję su galimybe naudotis bazine 
mokėjimo sąskaita, 2011 m. liepos 18 d. 
Komisijos rekomendacija 2011/442/ES 
valstybės narės paragintos imtis priemonių, 
būtinų jos taikymui užtikrinti ne vėliau 
kaip per šešis mėnesius nuo jos 
paskelbimo. Iki šiol pagrindinių 
rekomendacijos principų laikosi tik keletas 
valstybių narių;

(7) mokesčių skaidrumo ir palyginamumo 
klausimas spręstas įgyvendinant bankų 
sektoriaus inicijuotą savireguliacijos 
iniciatyvą. Tačiau dėl tų gairių galutinai 
nebuvo susitarta. 2008 m. Europos 
bankininkystės sektoriaus komiteto 
nustatytuose Bendruose banko sąskaitos 
perkėlimo principuose pateikiamas 
pavyzdinis mechanizmas, kaip perkelti 
sąskaitas, kurias siūlo toje pačioje 
valstybėje narėje esantys mokėjimo 
paslaugų teikėjai. Tačiau, turint omenyje tų 
principų neprivalomumą, visoje Europos 
Sąjungoje jie taikyti nenuosekliai ir 
nepasiekta lauktų rezultatų. Galiausiai, 
kiek tai susiję su galimybe naudotis bazine 
mokėjimo sąskaita, 2011 m. liepos 18 d. 
Komisijos rekomendacija 2011/442/ES 
valstybės narės paragintos imtis priemonių, 
būtinų jos taikymui užtikrinti ne vėliau 
kaip per šešis mėnesius nuo jos 
paskelbimo. Iki šiol pagrindinių 
rekomendacijos principų laikosi tik keletas 
valstybių narių;

Or. de

Pakeitimas 129
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) mokesčių skaidrumo ir palyginamumo 
klausimas spręstas įgyvendinant bankų 

(7) mokesčių skaidrumo ir palyginamumo 
klausimas spręstas įgyvendinant bankų 
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sektoriaus inicijuotą savireguliacijos 
iniciatyvą. Tačiau dėl tų gairių galutinai 
nebuvo susitarta. 2008 m. Europos 
bankininkystės sektoriaus komiteto 
nustatytuose Bendruose banko sąskaitos 
perkėlimo principuose pateikiamas 
pavyzdinis mechanizmas, kaip perkelti 
sąskaitas, kurias siūlo toje pačioje 
valstybėje narėje esantys mokėjimo 
paslaugų teikėjai. Tačiau, turint omenyje 
tų principų neprivalomumą, visoje
Europos Sąjungoje jie taikyti 
nenuosekliai ir nepasiekta lauktų 
rezultatų. Be to, Bendruose principuose 
aptariamas banko sąskaitos perkėlimas tik 
nacionaliniu mastu, o tarpvalstybinis 
sąskaitos perkėlimas neminimas.
Galiausiai, kiek tai susiję su galimybe 
naudotis bazine mokėjimo sąskaita, 
2011 m. liepos 18 d. Komisijos 
rekomendacija 2011/442/ES valstybės 
narės paragintos imtis priemonių, būtinų 
jos taikymui užtikrinti ne vėliau kaip per 
šešis mėnesius nuo jos paskelbimo. Iki šiol 
pagrindinių rekomendacijos principų 
laikosi tik keletas valstybių narių;

sektoriaus inicijuotą savireguliacijos 
iniciatyvą. Tačiau dėl tų gairių galutinai 
nebuvo susitarta. 2008 m. Europos 
bankininkystės sektoriaus komiteto 
nustatytuose Bendruose banko sąskaitos 
perkėlimo principuose pateikiamas 
pavyzdinis mechanizmas, kaip perkelti 
sąskaitas, kurias siūlo toje pačioje 
valstybėje narėje esantys mokėjimo 
paslaugų teikėjai. Šie principai buvo 
taikomi nevienodai, visoje ES jie buvo 
pritaikyti prie nacionalinių rinkų 
ypatumų. Be to, Bendruose principuose 
aptariamas banko sąskaitos perkėlimas tik 
nacionaliniu mastu, o tarpvalstybinis 
sąskaitos perkėlimas neminimas.
Galiausiai, kiek tai susiję su galimybe 
naudotis bazine mokėjimo sąskaita, 
2011 m. liepos 18 d. Komisijos 
rekomendacija 2011/442/ES valstybės 
narės paragintos imtis priemonių, būtinų 
jos taikymui užtikrinti ne vėliau kaip per 
šešis mėnesius nuo jos paskelbimo. Iki šiol 
pagrindinių rekomendacijos principų 
laikosi tik keletas valstybių narių;

Or. en

Pakeitimas 130
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) todėl itin svarbu nustatyti vienodas 
taisykles siekiant išspręsti mažo klientų 
judumo problemą ir visų pirma padidinti 
mokėjimo sąskaitų paslaugų bei mokesčių 
palyginamumą ir skatinti mokėjimo 
sąskaitos perkėlimą, taip pat neleisti dėl 
gyvenamosios vietos diskriminuoti 
vartotojų, ketinančių kitoje valstybėje 
narėje atsidaryti mokėjimo sąskaitą. Be to, 

(8) itin svarbu imtis tinkamų priemonių 
vartotojų dalyvavimui mokėjimo sąskaitų 
rinkoje skatinti. Šiomis priemonėmis 
mokėjimo paslaugų teikėjai bus skatinami 
eiti į naujas rinkas vidaus rinkoje ir bus 
užtikrintos vienodos veiklos sąlygos, taip 
stiprinant konkurenciją ir užtikrinant 
veiksmingą išteklių paskirstymą ES 
mažmeninėje finansų rinkoje – tai bus 
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labai svarbu imtis tinkamų priemonių 
vartotojų dalyvavimui mokėjimo sąskaitų 
rinkoje skatinti. Šiomis priemonėmis 
mokėjimo paslaugų teikėjai bus skatinami 
eiti į naujas rinkas vidaus rinkoje ir bus 
užtikrintos vienodos veiklos sąlygos, taip 
stiprinant konkurenciją ir užtikrinant 
veiksmingą išteklių paskirstymą ES 
mažmeninėje finansų rinkoje – tai bus 
naudinga įmonėms ir vartotojams.
Turėdami skaidrios informacijos apie 
mokesčius, sąskaitos perkėlimo galimybes 
ir teisę naudotis bazinėmis sąskaitomis, 
ES piliečiai taip pat galės laisviau judėti ir 
rinktis produktus Sąjungoje, dėl to pajusti 
visiškai veikiančios vidaus rinkos 
mažmeninių finansinių paslaugų srityje 
naudą ir prisidėti prie tolesnės jos plėtros;

naudinga įmonėms ir vartotojams;

Or. en

Pagrindimas

Nėra daug įrodymų, kuriais remiantis būtų galima tvirtinti, kad ES piliečių judumą stabdo 
informacijos apie mokesčius ar sąskaitos perkėlimo galimybes trūkumas.

Pakeitimas 131
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) todėl itin svarbu nustatyti vienodas 
taisykles siekiant išspręsti mažo klientų 
judumo problemą ir visų pirma padidinti 
mokėjimo sąskaitų paslaugų bei mokesčių 
palyginamumą ir skatinti mokėjimo 
sąskaitos perkėlimą, taip pat neleisti dėl 
gyvenamosios vietos diskriminuoti 
vartotojų, ketinančių kitoje valstybėje 
narėje atsidaryti mokėjimo sąskaitą. Be to, 
labai svarbu imtis tinkamų priemonių 
vartotojų dalyvavimui mokėjimo sąskaitų 
rinkoje skatinti. Šiomis priemonėmis 

(8) todėl itin svarbu nustatyti vienodas 
taisykles siekiant išspręsti mažo klientų 
judumo problemą ir visų pirma padidinti 
mokėjimo sąskaitų paslaugų bei mokesčių 
palyginamumą ir skatinti mokėjimo 
sąskaitos perkėlimą. Be to, labai svarbu 
imtis tinkamų priemonių vartotojų 
dalyvavimui mokėjimo sąskaitų rinkoje 
skatinti. Šiomis priemonėmis mokėjimo 
paslaugų teikėjai bus skatinami eiti į naujas 
rinkas vidaus rinkoje ir bus užtikrintos 
vienodos veiklos sąlygos, taip stiprinant 
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mokėjimo paslaugų teikėjai bus skatinami 
eiti į naujas rinkas vidaus rinkoje ir bus 
užtikrintos vienodos veiklos sąlygos, taip 
stiprinant konkurenciją ir užtikrinant 
veiksmingą išteklių paskirstymą ES 
mažmeninėje finansų rinkoje – tai bus 
naudinga įmonėms ir vartotojams.
Turėdami skaidrios informacijos apie 
mokesčius, sąskaitos perkėlimo galimybes 
ir teisę naudotis bazinėmis sąskaitomis, 
ES piliečiai taip pat galės laisviau judėti ir 
rinktis produktus Sąjungoje, dėl to pajusti 
visiškai veikiančios vidaus rinkos 
mažmeninių finansinių paslaugų srityje 
naudą ir prisidėti prie tolesnės jos plėtros;

konkurenciją ir užtikrinant veiksmingą 
išteklių paskirstymą ES mažmeninėje 
finansų rinkoje – tai bus naudinga 
įmonėms ir vartotojams;

Or. en

Pakeitimas 132
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) todėl itin svarbu nustatyti vienodas 
taisykles siekiant išspręsti mažo klientų 
judumo problemą ir visų pirma padidinti 
mokėjimo sąskaitų paslaugų bei mokesčių 
palyginamumą ir skatinti mokėjimo 
sąskaitos perkėlimą, taip pat neleisti dėl 
gyvenamosios vietos diskriminuoti 
vartotojų, ketinančių kitoje valstybėje 
narėje atsidaryti mokėjimo sąskaitą. Be to, 
labai svarbu imtis tinkamų priemonių 
vartotojų dalyvavimui mokėjimo sąskaitų 
rinkoje skatinti. Šiomis priemonėmis 
mokėjimo paslaugų teikėjai bus skatinami 
eiti į naujas rinkas vidaus rinkoje ir bus 
užtikrintos vienodos veiklos sąlygos, taip 
stiprinant konkurenciją ir užtikrinant 
veiksmingą išteklių paskirstymą ES 
mažmeninėje finansų rinkoje – tai bus 
naudinga įmonėms ir vartotojams.
Turėdami skaidrios informacijos apie 

(8) siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
sklandų ilgalaikį judumą svarbu nustatyti 
vienodas taisykles siekiant išspręsti mažo 
klientų judumo problemą ir visų pirma 
padidinti mokėjimo sąskaitų paslaugų bei 
mokesčių palyginamumą ir skatinti 
mokėjimo sąskaitos perkėlimą, taip pat 
neleisti dėl gyvenamosios vietos 
diskriminuoti vartotojų, ketinančių kitoje 
valstybėje narėje atsidaryti mokėjimo 
sąskaitą. Be to, labai svarbu imtis tinkamų 
priemonių vartotojų dalyvavimui 
mokėjimo sąskaitų rinkoje skatinti. Šiomis 
priemonėmis mokėjimo paslaugų teikėjai 
bus skatinami eiti į naujas rinkas vidaus 
rinkoje ir bus užtikrintos vienodos veiklos 
sąlygos, taip stiprinant konkurenciją ir 
užtikrinant veiksmingą išteklių paskirstymą 
ES mažmeninėje finansų rinkoje – tai bus 
naudinga įmonėms ir vartotojams.
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mokesčius, sąskaitos perkėlimo galimybes 
ir teisę naudotis bazinėmis sąskaitomis, ES 
piliečiai taip pat galės laisviau judėti ir 
rinktis produktus Sąjungoje, dėl to pajusti 
visiškai veikiančios vidaus rinkos 
mažmeninių finansinių paslaugų srityje 
naudą ir prisidėti prie tolesnės jos plėtros;

Turėdami skaidrios informacijos apie 
mokesčius, sąskaitos perkėlimo galimybes 
ir teisę naudotis bazinėmis sąskaitomis, ES 
piliečiai taip pat galės laisviau judėti ir 
rinktis produktus Sąjungoje, dėl to pajusti 
visiškai veikiančios vidaus rinkos 
mažmeninių finansinių paslaugų srityje 
naudą ir prisidėti prie elektroninės 
prekybos augimo ir tolesnės vidaus rinkos
plėtros;

Or. en

Pakeitimas 133
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) taip pat labai svarbu užtikrinti, kad ši 
direktyva netrukdytų inovacijoms 
mažmeninių finansinių paslaugų srityje. 
Kiekvienais metais pradedamos taikyti 
naujos technologijos, kurios kartais 
galiojantį mokėjimo sąskaitų modelį gali 
paversti pasenusiu. Visų pirma kaip 
alternatyvas tradicinėms bankininkystės 
paslaugoms reikia skatinti mobiliąsias 
bankininkystės paslaugas, lygiavertes 
paslaugas (angl. peer-to-peer) ir iš anksto 
apmokėtas mokėjimo korteles;

Or. en

Pakeitimas 134
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) ši direktyva taikoma vartotojų 
turimoms mokėjimo sąskaitoms. Todėl ji 
netaikoma įmonių, net mažųjų arba labai 
mažų įmonių turimoms sąskaitoms (nebent
jos yra laikomos asmens vardu). Be to, ši 
direktyva netaikoma taupomosioms 
sąskaitoms, kurių mokėjimo funkcijos gali 
būti ribotesnės;

(9) ši direktyva taikoma vartotojų 
turimoms mokėjimo sąskaitoms. Todėl ji 
netaikoma įmonių, net mažųjų arba labai 
mažų įmonių turimoms sąskaitoms (nebent 
jos yra laikomos asmens vardu). Be to, ši 
direktyva netaikoma taupomosioms 
sąskaitoms, kurių mokėjimo funkcijos gali 
būti ribotesnės. Ši direktyva netaikoma 
mokėjimo paslaugų teikėjams, kurie teikia 
tik elektroninio mokėjimo paslaugas 
internetu;

Or. en

Pakeitimas 135
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) ši direktyva taikoma vartotojų 
turimoms mokėjimo sąskaitoms. Todėl ji 
netaikoma įmonių, net mažųjų arba labai 
mažų įmonių turimoms sąskaitoms (nebent 
jos yra laikomos asmens vardu). Be to, ši 
direktyva netaikoma taupomosioms 
sąskaitoms, kurių mokėjimo funkcijos gali 
būti ribotesnės;

(9) ši direktyva taikoma vartotojų 
turimoms mokėjimo sąskaitoms. Todėl ji 
netaikoma įmonių, net mažųjų arba labai 
mažų įmonių turimoms sąskaitoms (nebent 
jos yra laikomos asmens vardu). Be to, ši 
direktyva netaikoma taupomosioms 
sąskaitoms, kurių mokėjimo funkcijos gali 
būti ribotesnės. Taip pat ši direktyva 
netaikoma kreditinėms kortelėms, nes jos 
nėra itin svarbios siekiant direktyvos 
tikslų padidinti finansinę įtrauktį ir 
paskatinti bendrąją rinką;

Or. en

Pakeitimas 136
Werner Langen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) vartotojams itin svarbu turėti galimybę 
suprasti mokesčius, kad galėtų palyginti 
skirtingų mokėjimo paslaugų teikėjų 
pasiūlymus ir priimti informacija pagrįstus 
sprendimus, kokia sąskaita geriausiai 
atitinka jų poreikius. Palyginti mokesčių 
neįmanoma, jei mokėjimo paslaugų teikėjai 
naudoja skirtingą terminiją toms pačioms 
mokėjimo paslaugoms apibrėžti ir 
informaciją teikia skirtingais formatais. 
Standartizavus terminiją ir nuosekliu 
formatu teikiant tikslinę informaciją apie 
mokesčius, susijusius su 
reprezentatyviausiomis mokėjimo 
paslaugomis, vartotojams būtų lengviau ir 
suprasti, ir palyginti mokesčius;

(11) vartotojams itin svarbu turėti galimybę 
suprasti mokesčius, kad galėtų palyginti 
skirtingų mokėjimo paslaugų teikėjų 
pasiūlymus ir priimti informacija pagrįstus 
sprendimus, kokia sąskaita geriausiai 
atitinka jų poreikius. Čia lemiamos 
reikšmės turi ir susijusių paslaugų 
asortimentas, ir pasiūlymų kokybė, kurių 
lyginant mokesčius negalima nepaisyti. 
Palyginti mokesčių neįmanoma, jei 
mokėjimo paslaugų teikėjai naudoja 
skirtingą terminiją toms pačioms mokėjimo 
paslaugoms apibrėžti ir informaciją teikia 
skirtingais formatais. Standartizavus 
terminiją ir nuosekliu formatu teikiant 
tikslinę informaciją apie mokesčius, 
susijusius su reprezentatyviausiomis 
mokėjimo paslaugomis, vartotojams būtų 
lengviau ir suprasti, ir palyginti mokesčius;

Or. de

Pakeitimas 137
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) vartotojams itin svarbu turėti galimybę 
suprasti mokesčius, kad galėtų palyginti 
skirtingų mokėjimo paslaugų teikėjų 
pasiūlymus ir priimti informacija pagrįstus 
sprendimus, kokia sąskaita geriausiai 
atitinka jų poreikius. Palyginti mokesčių 
neįmanoma, jei mokėjimo paslaugų teikėjai 
naudoja skirtingą terminiją toms pačioms 
mokėjimo paslaugoms apibrėžti ir 
informaciją teikia skirtingais formatais.
Standartizavus terminiją ir nuosekliu 

(11) vartotojams itin svarbu turėti galimybę 
suprasti mokesčius, kad galėtų palyginti 
skirtingų mokėjimo paslaugų teikėjų 
pasiūlymus ir priimti informacija pagrįstus 
sprendimus, kokia sąskaita geriausiai 
atitinka jų poreikius. Palyginti mokesčių 
neįmanoma, jei mokėjimo paslaugų teikėjai 
naudoja skirtingą terminiją toms pačioms 
mokėjimo paslaugoms apibrėžti ir 
informaciją teikia skirtingais formatais.
Standartizavus terminiją ir nuosekliu 
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formatu teikiant tikslinę informaciją apie 
mokesčius, susijusius su 
reprezentatyviausiomis mokėjimo 
paslaugomis, vartotojams būtų lengviau ir 
suprasti, ir palyginti mokesčius;

formatu teikiant tikslinę informaciją apie 
mokesčius, susijusius su 
reprezentatyviausiomis mokėjimo 
paslaugomis, vartotojams būtų lengviau ir 
suprasti, ir palyginti mokesčius
nacionaliniu lygmeniu. Nepaisant to, 
reikia pripažinti, kad valstybėse narėse 
esama labai didelių skirtumų. Valstybėse 
narėse, kuriose taikomas laisvos 
mažmeninės bankininkystės modelis, gali 
būti neįmanoma nustatyti daugelio 
sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 138
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) vartotojams itin svarbu turėti galimybę 
suprasti mokesčius, kad galėtų palyginti 
skirtingų mokėjimo paslaugų teikėjų 
pasiūlymus ir priimti informacija pagrįstus 
sprendimus, kokia sąskaita geriausiai 
atitinka jų poreikius. Palyginti mokesčių 
neįmanoma, jei mokėjimo paslaugų teikėjai 
naudoja skirtingą terminiją toms pačioms 
mokėjimo paslaugoms apibrėžti ir 
informaciją teikia skirtingais formatais.
Standartizavus terminiją ir nuosekliu 
formatu teikiant tikslinę informaciją apie 
mokesčius, susijusius su 
reprezentatyviausiomis mokėjimo 
paslaugomis, vartotojams būtų lengviau ir 
suprasti, ir palyginti mokesčius;

(11) vartotojams itin svarbu turėti galimybę 
suprasti mokesčius, kad galėtų palyginti 
skirtingų mokėjimo paslaugų teikėjų 
pasiūlymus ir priimti informacija pagrįstus 
sprendimus, kokia sąskaita geriausiai 
atitinka jų poreikius. Palyginti mokesčių 
neįmanoma, jei mokėjimo paslaugų teikėjai 
naudoja skirtingą terminiją toms pačioms 
mokėjimo paslaugoms apibrėžti ir 
informaciją teikia skirtingais formatais.
Standartizavus terminiją ir nuosekliu 
formatu teikiant tikslinę informaciją apie 
mokesčius, susijusius su 
reprezentatyviausiomis mokėjimo 
paslaugomis, vartotojams būtų lengviau ir 
suprasti, ir palyginti mokesčius
nacionaliniu lygmeniu;

Or. en
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Pakeitimas 139
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) vartotojams naudingiausia būtų
glausta ir lengvai palyginama skirtingų 
mokėjimo paslaugų teikėjų informacija.
Vartotojams skirtos priemonės mokėjimo
sąskaitų pasiūlymams palyginti neturėtų 
teigiamo poveikio, jei ilgiems skirtingų 
pasiūlymų mokesčių sąrašams peržiūrėti 
reikalingo laiko sąnaudos viršytų naudą, 
gaunamą pasirinkus naudingiausią 
pasiūlymą. Todėl reikėtų standartizuoti tik 
reprezentatyviausią su mokesčiais susijusią 
terminiją ir apibrėžtis valstybėse narėse, 
kad būtų išvengta perteklinės informacijos 
rizikos;

(12) vartotojams reikalinga su jų 
mokėjimo sąskaitai taikomais mokesčiais 
susijusi glausta ir lengvai palyginama 
skirtingų mokėjimo paslaugų teikėjų 
informacija. Todėl EK priėmė Direktyvą 
2007/64/EB, kurioje dėl skaidrumo 
nurodytos mokėjimo operacijų sąlygos ir 
informacijos reikalavimai. Reikėtų
standartizuoti tik reprezentatyviausią su 
mokesčiais susijusią terminiją ir apibrėžtis 
valstybėse narėse, kad būtų išvengta 
perteklinės informacijos rizikos;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti darną su Mokėjimo paslaugų direktyva ir išvengti bet kokio galimo 
nesuderinamumo, būtų buvę logiškiau spręsti mokesčio skaidrumo klausimą Mokėjimo 
paslaugų direktyvoje, kuri dabar persvarstoma. Bet kuriuo atveju, siekiant išvengti dvigubų 
standartų, svarbu, kad direktyvos nuostatos dėl mokesčių informacijos būtų suderintos su 
Mokėjimo paslaugų direktyvos III antraštinėje dalyje pateiktomis taisyklėmis ir su tos pačios 
direktyvos IV antraštinėje dalyje nacionalinių valdžios institucijų pateiktomis skaidrumo 
nuostatomis.

Pakeitimas 140
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) vartotojams naudingiausia būtų 
glausta ir lengvai palyginama skirtingų 
mokėjimo paslaugų teikėjų informacija.

(12) vartotojams naudingiausia būtų 
glausta ir lengvai palyginama skirtingų 
mokėjimo paslaugų teikėjų informacija.
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Vartotojams skirtos priemonės mokėjimo 
sąskaitų pasiūlymams palyginti neturėtų 
teigiamo poveikio, jei ilgiems skirtingų 
pasiūlymų mokesčių sąrašams peržiūrėti 
reikalingo laiko sąnaudos viršytų naudą, 
gaunamą pasirinkus naudingiausią 
pasiūlymą. Todėl reikėtų standartizuoti tik 
reprezentatyviausią su mokesčiais susijusią 
terminiją ir apibrėžtis valstybėse narėse, 
kad būtų išvengta perteklinės informacijos 
rizikos;

Vartotojams skirtos priemonės mokėjimo 
sąskaitų pasiūlymams palyginti neturėtų 
teigiamo poveikio, jei ilgiems skirtingų 
pasiūlymų mokesčių sąrašams peržiūrėti 
reikalingo laiko sąnaudos viršytų naudą, 
gaunamą pasirinkus naudingiausią 
pasiūlymą. Siekiant nurodyti daugumą 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų ir 
atsižvelgti į valstybėse narėse teikiamų 
paslaugų ypatumus būtų geriausia 
parengti mokėjimo paslaugų sąrašą, 
apimantį 80 proc. reprezentatyviausių 
mokėjimo paslaugų, kurioms 
nacionaliniu lygmeniu taikomas mokestis. 
Todėl reikėtų standartizuoti tik 
reprezentatyviausią su mokesčiais susijusią 
terminiją ir apibrėžtis valstybėse narėse, 
kad būtų išvengta perteklinės informacijos 
rizikos;

Or. en

Pakeitimas 141
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) vartotojams naudingiausia būtų 
glausta ir lengvai palyginama skirtingų 
mokėjimo paslaugų teikėjų informacija.
Vartotojams skirtos priemonės mokėjimo 
sąskaitų pasiūlymams palyginti neturėtų 
teigiamo poveikio, jei ilgiems skirtingų 
pasiūlymų mokesčių sąrašams peržiūrėti 
reikalingo laiko sąnaudos viršytų naudą, 
gaunamą pasirinkus naudingiausią 
pasiūlymą. Todėl reikėtų standartizuoti tik 
reprezentatyviausią su mokesčiais susijusią 
terminiją ir apibrėžtis valstybėse narėse, 
kad būtų išvengta perteklinės informacijos 
rizikos;

(12) vartotojams naudingiausia būtų 
glausta ir lengvai palyginama skirtingų 
mokėjimo paslaugų teikėjų informacija.
Vartotojams skirtos priemonės mokėjimo 
sąskaitų pasiūlymams palyginti neturėtų 
teigiamo poveikio, jei ilgiems skirtingų 
pasiūlymų mokesčių sąrašams peržiūrėti 
reikalingo laiko sąnaudos viršytų naudą, 
gaunamą pasirinkus naudingiausią 
pasiūlymą. Siekiant nurodyti daugumą 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų ir 
atsižvelgti į valstybėse narėse teikiamų 
paslaugų ypatumus būtų geriausia 
parengti mokėjimo paslaugų sąrašą, 
apimantį 80 proc. reprezentatyviausių 
mokėjimo paslaugų, kurioms 
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nacionaliniu lygmeniu taikomas mokestis. 
Todėl reikėtų standartizuoti tik 
reprezentatyviausią su mokesčiais susijusią 
terminiją ir apibrėžtis valstybėse narėse, 
kad būtų išvengta perteklinės informacijos 
rizikos;

Or. en

Pakeitimas 142
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) mokesčių terminiją turėtų nustatyti 
nacionalinės kompetentingos institucijos, 
kad būtų galima atsižvelgti į vietos rinkų 
specifiką. Kad paslaugos būtų laikomos 
reprezentatyviomis, joms mokestį turėtų 
taikyti bent vienas mokėjimo paslaugų 
teikėjas valstybėse narėse. Be to, kai 
įmanoma, mokesčių terminiją reikėtų 
standartizuoti ES lygmeniu, kad būtų 
galima mokesčius palyginti visoje 
Sąjungoje. Europos bankininkystės
institucija (EBI) turėtų parengti gaires, 
kad padėtų valstybėms narėms nustatyti 
reprezentatyviausias mokėjimo paslaugas, 
už kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis;

(13) mokesčių terminiją turėtų nustatyti 
nacionalinės kompetentingos institucijos, 
kad būtų galima atsižvelgti į vietos rinkų 
specifiką. Kad paslaugos būtų laikomos 
reprezentatyviomis, joms mokestį turėtų 
taikyti bent vienas mokėjimo paslaugų 
teikėjas valstybėse narėse;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į susijusias administracines sąnaudas, neaišku, ar terminijos standartizavimas 
tikrai naudingas.

Pakeitimas 143
Jean-Paul Gauzès
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) mokesčių terminiją turėtų nustatyti 
nacionalinės kompetentingos institucijos, 
kad būtų galima atsižvelgti į vietos rinkų 
specifiką. Kad paslaugos būtų laikomos 
reprezentatyviomis, joms mokestį turėtų 
taikyti bent vienas mokėjimo paslaugų 
teikėjas valstybėse narėse. Be to, kai 
įmanoma, mokesčių terminiją reikėtų 
standartizuoti ES lygmeniu, kad būtų 
galima mokesčius palyginti visoje 
Sąjungoje. Europos bankininkystės 
institucija (EBI) turėtų parengti gaires, kad 
padėtų valstybėms narėms nustatyti 
reprezentatyviausias mokėjimo paslaugas, 
už kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis;

(13) mokesčių terminiją turėtų nustatyti 
nacionalinės kompetentingos institucijos, 
kad būtų galima atsižvelgti į vietos rinkų 
specifiką. Kad paslaugos būtų laikomos 
reprezentatyviomis, joms mokestį turėtų 
taikyti bent vienas mokėjimo paslaugų 
teikėjas valstybėse narėse. Europos 
bankininkystės institucija (EBI) turėtų 
parengti gaires, kad padėtų valstybėms 
narėms nustatyti reprezentatyviausias 
mokėjimo paslaugas, už kurias 
nacionaliniu lygmeniu imamas mokestis;

Or. en

Pakeitimas 144
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) mokesčių terminiją turėtų nustatyti 
nacionalinės kompetentingos institucijos, 
kad būtų galima atsižvelgti į vietos rinkų 
specifiką. Kad paslaugos būtų laikomos 
reprezentatyviomis, joms mokestį turėtų 
taikyti bent vienas mokėjimo paslaugų 
teikėjas valstybėse narėse. Be to, kai 
įmanoma, mokesčių terminiją reikėtų 
standartizuoti ES lygmeniu, kad būtų 
galima mokesčius palyginti visoje 
Sąjungoje. Europos bankininkystės 
institucija (EBI) turėtų parengti gaires, kad 
padėtų valstybėms narėms nustatyti 
reprezentatyviausias mokėjimo paslaugas, 

(13) mokesčių terminiją turėtų nustatyti 
nacionalinės kompetentingos institucijos, 
kad būtų galima atsižvelgti į vietos rinkų 
specifiką. Kad paslaugos būtų laikomos 
reprezentatyviomis, joms mokestį turėtų 
taikyti bent vienas mokėjimo paslaugų 
teikėjas valstybėse narėse. Be to, kai 
įmanoma, turėtų būti parengtas ES 
lygmeniu standartizuotas apibrėžčių 
sąrašas, kad būtų galima mokesčius 
palyginti visoje Sąjungoje. Europos 
bankininkystės institucija (EBI) turėtų 
parengti gaires, kad padėtų valstybėms 
narėms nustatyti reprezentatyviausias 
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už kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis;

mokėjimo paslaugas, už kurias 
nacionaliniu lygmeniu imamas mokestis;

Or. en

Pakeitimas 145
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) mokesčių terminiją turėtų nustatyti 
nacionalinės kompetentingos institucijos, 
kad būtų galima atsižvelgti į vietos rinkų 
specifiką. Kad paslaugos būtų laikomos 
reprezentatyviomis, joms mokestį turėtų 
taikyti bent vienas mokėjimo paslaugų 
teikėjas valstybėse narėse. Be to, kai 
įmanoma, mokesčių terminiją reikėtų 
standartizuoti ES lygmeniu, kad būtų 
galima mokesčius palyginti visoje 
Sąjungoje. Europos bankininkystės 
institucija (EBI) turėtų parengti gaires, kad 
padėtų valstybėms narėms nustatyti 
reprezentatyviausias mokėjimo paslaugas, 
už kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis;

(13) mokesčių terminiją turėtų nustatyti 
nacionalinės kompetentingos institucijos, 
kad būtų galima atsižvelgti į vietos rinkų 
specifiką. Kad paslaugos būtų laikomos 
reprezentatyviomis, joms mokestį turėtų 
taikyti arba jas nemokamai teikti bent 
vienas mokėjimo paslaugų teikėjas 
valstybėse narėse. Be to, kai įmanoma, 
mokesčių terminiją reikėtų standartizuoti 
ES lygmeniu, kad būtų galima mokesčius 
palyginti visoje Sąjungoje. Europos 
bankininkystės institucija (EBI) turėtų 
parengti gaires, kad padėtų valstybėms 
narėms nustatyti reprezentatyviausias 
mokėjimo paslaugas, už kurias 
nacionaliniu lygmeniu imamas mokestis
arba kurios yra nemokamos;

Or. en

Pakeitimas 146
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms nustačius preliminarų 
reprezentatyviausių paslaugų, už kurias 

Išbraukta.
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nacionaliniu lygmeniu imamas mokestis, 
sąrašą kartu su terminais bei apibrėžtimis, 
Komisija turėtų jas peržiūrėti, kad 
deleguotaisiais aktais nustatytų 
paslaugas, kurios bendros daugumai 
valstybių narių, ir pasiūlytų 
standartizuotus jų terminus ir apibrėžtis 
ES lygmeniu;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į susijusias administracines sąnaudas, neaišku, ar terminijos standartizavimas 
tikrai naudingas.

Pakeitimas 147
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms nustačius preliminarų 
reprezentatyviausių paslaugų, už kurias 
nacionaliniu lygmeniu imamas mokestis, 
sąrašą kartu su terminais bei apibrėžtimis, 
Komisija turėtų jas peržiūrėti, kad 
deleguotaisiais aktais nustatytų 
paslaugas, kurios bendros daugumai 
valstybių narių, ir pasiūlytų standartizuotus 
jų terminus ir apibrėžtis ES lygmeniu;

(14) nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms nustačius preliminarų 
reprezentatyviausių paslaugų, už kurias 
nacionaliniu lygmeniu imamas mokestis, 
sąrašą kartu su terminais bei apibrėžtimis, 
Komisija gali jas peržiūrėti ir pateikti 
rekomendacijas, kurios paslaugos bendros 
daugumai valstybių narių, ir pasiūlyti
standartizuotus jų terminus ir apibrėžtis ES 
lygmeniu;

Or. de

Pakeitimas 148
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms nustačius preliminarų 
reprezentatyviausių paslaugų, už kurias 
nacionaliniu lygmeniu imamas mokestis, 
sąrašą kartu su terminais bei apibrėžtimis, 
Komisija turėtų jas peržiūrėti, kad 
deleguotaisiais aktais nustatytų paslaugas, 
kurios bendros daugumai valstybių narių, ir 
pasiūlytų standartizuotus jų terminus ir 
apibrėžtis ES lygmeniu;

(14) nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms nustačius preliminarų 
reprezentatyviausių paslaugų, už kurias 
nacionaliniu lygmeniu imamas mokestis, 
sąrašą kartu su apibrėžtimis, Komisija 
turėtų jas peržiūrėti, kad deleguotaisiais 
aktais nustatytų paslaugas, kurios bendros 
daugumai valstybių narių, ir pasiūlytų
standartizuotą ES lygmens apibrėžčių 
sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 149
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms nustačius preliminarų 
reprezentatyviausių paslaugų, už kurias 
nacionaliniu lygmeniu imamas mokestis, 
sąrašą kartu su terminais bei apibrėžtimis, 
Komisija turėtų jas peržiūrėti, kad 
deleguotaisiais aktais nustatytų paslaugas, 
kurios bendros daugumai valstybių narių, ir 
pasiūlytų standartizuotus jų terminus ir 
apibrėžtis ES lygmeniu;

(14) nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms nustačius preliminarų 
reprezentatyviausių paslaugų, už kurias 
nacionaliniu lygmeniu imamas mokestis
arba kurios teikiamos nemokamai, sąrašą 
kartu su terminais bei apibrėžtimis, 
Komisija turėtų jas peržiūrėti, kad 
deleguotaisiais aktais nustatytų paslaugas, 
kurios bendros daugumai valstybių narių, ir 
pasiūlytų standartizuotus jų terminus ir 
apibrėžtis ES lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 150
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms nustačius preliminarų 
reprezentatyviausių paslaugų, už kurias 
nacionaliniu lygmeniu imamas mokestis, 
sąrašą kartu su terminais bei apibrėžtimis, 
Komisija turėtų jas peržiūrėti, kad 
deleguotaisiais aktais nustatytų paslaugas, 
kurios bendros daugumai valstybių narių, ir 
pasiūlytų standartizuotus jų terminus ir 
apibrėžtis ES lygmeniu;

(14) kai nacionalinės kompetentingos 
institucijos nustatys preliminarų 
reprezentatyviausių paslaugų, už kurias 
nacionaliniu lygmeniu imamas mokestis, 
sąrašą kartu su terminais bei apibrėžtimis, 
Komisija turėtų jas peržiūrėti, kad 
deleguotaisiais aktais nustatytų paslaugas, 
kurios bendros daugumai valstybių narių, ir 
pasiūlytų standartizuotus jų terminus ir 
apibrėžtis ES lygmeniu;

Or. fr

Pakeitimas 151
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) visa ES ir nacionalinio lygmens 
standartizuota su mokesčiais susijusi 
terminija turėtų būti kiek įmanoma 
aiškesnė ir glaustesnė;

Or. en

Pakeitimas 152
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kad padėtų vartotojams lengvai 
palyginti mokesčius už mokėjimo sąskaitas 
visoje bendrojoje rinkoje, mokėjimo 
paslaugų teikėjai turėtų vartotojams 
pateikti mokesčių, imamų už paslaugas, 

(15) kad padėtų vartotojams lengvai 
palyginti mokesčius už mokėjimo sąskaitas 
visoje bendrojoje rinkoje, mokėjimo 
paslaugų teikėjai turėtų vartotojams 
pateikti mokesčių, imamų už paslaugas, 
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išvardytas standartizuotų terminų sąraše, 
sąrašą. Tai taip pat padės nustatyti 
vienodas veiklos sąlygas kredito įstaigoms, 
konkuruojančioms mokėjimo sąskaitų 
rinkoje. Informacijos apie mokesčius 
dokumente turėtų būti informacija tik apie 
reprezentatyviausias mokėjimo paslaugas 
kiekvienoje valstybėje narėje, prireikus 
vartojant terminus ir apibrėžtis, nustatytus 
ES lygmeniu. Siekiant padėti vartotojams 
suprasti mokesčius, kuriuos jie turi mokėti 
už savo mokėjimo sąskaitą, jiems turėtų 
būti pateiktas glosarijus su bent jau sąraše 
nurodytų mokesčių ir paslaugų 
paaiškinimais. Glosarijus turėtų būti 
naudinga priemonė skatinant geriau 
suprasti mokesčių paskirtį – tai padeda 
vartotojams suteikti galimybę rinktis iš 
daugiau mokėjimo sąskaitų pasiūlymų.
Taip pat reikėtų mokėjimo paslaugų 
teikėjams nustatyti įpareigojimą bent kartą 
per metus informuoti vartotojus apie visus 
mokesčius, paimtus už jų sąskaitą. Ex post
informacija turėtų būti pateikta specialioje 
suvestinėje. Joje turėtų būti visas sumokėtų 
mokesčių vaizdas, kad vartotojas galėtų 
suprasti, už ką sumokėti mokesčiai, ir 
įvertinti, ar reikia keisti vartojimo 
modelius, ar paslaugų teikėją. Ši nauda 
geriausiai atsiskleistų, kai ex post
informacija apie mokesčius rodytų tas 
pačias paslaugas kaip ir ex ante
informacija;

išvardytas nacionalinio lygmens
standartizuotų terminų sąraše, sąrašą. Tai 
taip pat padės nustatyti vienodas veiklos 
sąlygas kredito įstaigoms, 
konkuruojančioms mokėjimo sąskaitų 
rinkoje. Informacijos apie mokesčius 
dokumente turėtų būti informacija tik apie 
reprezentatyviausias mokėjimo paslaugas 
kiekvienoje valstybėje narėje. Siekiant 
padėti vartotojams suprasti mokesčius, 
kuriuos jie turi mokėti už savo mokėjimo 
sąskaitą, jiems turėtų būti pateiktas 
glosarijus su bent jau sąraše nurodytų 
mokesčių ir paslaugų paaiškinimais, o 
klientams paprašius – patvariojoje 
laikmenoje vartotojams prieinamose 
patalpose ir elektronine forma mokėjimo 
paslaugų teikėjų svetainėse. Glosarijus 
turėtų būti naudinga priemonė skatinant 
geriau suprasti mokesčių paskirtį – tai 
padeda vartotojams suteikti galimybę 
rinktis iš daugiau mokėjimo sąskaitų 
pasiūlymų. Taip pat reikėtų mokėjimo 
paslaugų teikėjams nustatyti įpareigojimą 
bent kartą per metus informuoti vartotojus 
apie visus mokesčius, paimtus už jų 
sąskaitą. Ex post informacija turėtų būti 
pateikta specialioje suvestinėje. Joje turėtų 
būti visas sumokėtų mokesčių vaizdas, kad 
vartotojas galėtų suprasti, už ką sumokėti 
mokesčiai, ir įvertinti, ar reikia keisti 
vartojimo modelius, ar paslaugų teikėją. Ši 
nauda geriausiai atsiskleistų, kai ex post
informacija apie mokesčius rodytų tas 
pačias paslaugas kaip ir ex ante
informacija;

Or. en

Pakeitimas 153
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kad padėtų vartotojams lengvai 
palyginti mokesčius už mokėjimo sąskaitas 
visoje bendrojoje rinkoje, mokėjimo 
paslaugų teikėjai turėtų vartotojams 
pateikti mokesčių, imamų už paslaugas, 
išvardytas standartizuotų terminų sąraše, 
sąrašą. Tai taip pat padės nustatyti 
vienodas veiklos sąlygas kredito įstaigoms, 
konkuruojančioms mokėjimo sąskaitų 
rinkoje. Informacijos apie mokesčius 
dokumente turėtų būti informacija tik apie 
reprezentatyviausias mokėjimo paslaugas 
kiekvienoje valstybėje narėje, prireikus
vartojant terminus ir apibrėžtis, nustatytus 
ES lygmeniu. Siekiant padėti vartotojams 
suprasti mokesčius, kuriuos jie turi mokėti 
už savo mokėjimo sąskaitą, jiems turėtų 
būti pateiktas glosarijus su bent jau sąraše 
nurodytų mokesčių ir paslaugų 
paaiškinimais. Glosarijus turėtų būti 
naudinga priemonė skatinant geriau 
suprasti mokesčių paskirtį – tai padeda 
vartotojams suteikti galimybę rinktis iš 
daugiau mokėjimo sąskaitų pasiūlymų.
Taip pat reikėtų mokėjimo paslaugų 
teikėjams nustatyti įpareigojimą bent kartą 
per metus informuoti vartotojus apie visus 
mokesčius, paimtus už jų sąskaitą. Ex post
informacija turėtų būti pateikta specialioje 
suvestinėje. Joje turėtų būti visas sumokėtų 
mokesčių vaizdas, kad vartotojas galėtų 
suprasti, už ką sumokėti mokesčiai, ir 
įvertinti, ar reikia keisti vartojimo 
modelius, ar paslaugų teikėją. Ši nauda 
geriausiai atsiskleistų, kai ex post
informacija apie mokesčius rodytų tas 
pačias paslaugas kaip ir ex ante
informacija;

(15) kad padėtų vartotojams lengvai 
palyginti mokesčius už mokėjimo sąskaitas 
visoje bendrojoje rinkoje, mokėjimo 
paslaugų teikėjai turėtų vartotojams 
pateikti mokesčių, imamų už paslaugas, 
išvardytas nacionalinio lygmens
standartizuotų terminų sąraše, sąrašą ir, jei 
taikoma, imamų už visas kitas su ta 
sąskaita susijusias paslaugas. Tai taip pat 
padės nustatyti vienodas veiklos sąlygas 
kredito įstaigoms, konkuruojančioms 
mokėjimo sąskaitų rinkoje. Informacijos 
apie mokesčius dokumente turėtų būti
vartojama standartizuota terminija apie 
reprezentatyviausias mokėjimo paslaugas 
kiekvienoje valstybėje narėje, jei taikoma,
vartojant terminus ir apibrėžtis, nustatytus 
ES lygmeniu. Siekiant padėti vartotojams 
suprasti mokesčius, kuriuos jie turi mokėti 
už savo mokėjimo sąskaitą, jiems turėtų 
būti pateiktas glosarijus su visų sąraše 
nurodytų mokesčių ir paslaugų 
paaiškinimais. Glosarijus turėtų būti 
naudinga priemonė skatinant geriau 
suprasti mokesčių paskirtį – tai padeda 
vartotojams suteikti galimybę rinktis iš 
daugiau mokėjimo sąskaitų pasiūlymų.
Taip pat reikėtų mokėjimo paslaugų 
teikėjams nustatyti įpareigojimą bent kartą 
per metus informuoti vartotojus apie visus 
mokesčius, paimtus už jų sąskaitą, ir apie 
gautas ir sumokėtas palūkanas. Ex post
informacija turėtų būti pateikta specialioje 
suvestinėje. Joje turėtų būti visas sumokėtų 
mokesčių ir gautų bei sumokėtų palūkanų
vaizdas, kad vartotojas galėtų suprasti, už 
ką sumokėti mokesčiai ir palūkanos, ir 
įvertinti, ar reikia keisti vartojimo 
modelius, ar paslaugų teikėją. Ši nauda 
geriausiai atsiskleistų, kai ex post
informacija apie mokesčius rodytų tas 
pačias paslaugas kaip ir ex ante
informacija. Vartotojams, kurie to 
paprašo, mokesčių ataskaita turėtų būti 
siunčiama popieriuje. Kitais atvejais 
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ataskaita gali būti siunčiama elektroniniu 
būdu;

Or. en

Pakeitimas 154
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kad padėtų vartotojams lengvai 
palyginti mokesčius už mokėjimo sąskaitas 
visoje bendrojoje rinkoje, mokėjimo 
paslaugų teikėjai turėtų vartotojams 
pateikti mokesčių, imamų už paslaugas, 
išvardytas standartizuotų terminų sąraše, 
sąrašą. Tai taip pat padės nustatyti 
vienodas veiklos sąlygas kredito įstaigoms, 
konkuruojančioms mokėjimo sąskaitų 
rinkoje. Informacijos apie mokesčius 
dokumente turėtų būti informacija tik apie 
reprezentatyviausias mokėjimo paslaugas 
kiekvienoje valstybėje narėje, prireikus 
vartojant terminus ir apibrėžtis, nustatytus 
ES lygmeniu. Siekiant padėti vartotojams 
suprasti mokesčius, kuriuos jie turi mokėti 
už savo mokėjimo sąskaitą, jiems turėtų 
būti pateiktas glosarijus su bent jau sąraše 
nurodytų mokesčių ir paslaugų 
paaiškinimais. Glosarijus turėtų būti 
naudinga priemonė skatinant geriau 
suprasti mokesčių paskirtį – tai padeda 
vartotojams suteikti galimybę rinktis iš 
daugiau mokėjimo sąskaitų pasiūlymų.
Taip pat reikėtų mokėjimo paslaugų 
teikėjams nustatyti įpareigojimą bent kartą 
per metus informuoti vartotojus apie visus 
mokesčius, paimtus už jų sąskaitą. Ex post
informacija turėtų būti pateikta specialioje 
suvestinėje. Joje turėtų būti visas sumokėtų 
mokesčių vaizdas, kad vartotojas galėtų 
suprasti, už ką sumokėti mokesčiai, ir 
įvertinti, ar reikia keisti vartojimo 

(15) kad padėtų vartotojams lengvai 
palyginti mokesčius už mokėjimo sąskaitas 
visoje bendrojoje rinkoje, mokėjimo 
paslaugų teikėjai turėtų vartotojams 
pateikti mokesčių, imamų už paslaugas, 
išvardytas nacionalinio lygmens
standartizuotų terminų sąraše, sąrašą. Tai 
taip pat padės nustatyti vienodas veiklos 
sąlygas kredito įstaigoms, 
konkuruojančioms mokėjimo sąskaitų 
rinkoje. Informacijos apie mokesčius 
dokumente turėtų būti informacija tik apie 
reprezentatyviausias mokėjimo paslaugas 
kiekvienoje valstybėje narėje. Siekiant 
padėti vartotojams suprasti mokesčius, 
kuriuos jie turi mokėti už savo mokėjimo 
sąskaitą, jiems turėtų būti pateiktas 
glosarijus su bent jau sąraše nurodytų 
mokesčių ir paslaugų paaiškinimais.
Glosarijus turėtų būti naudinga priemonė 
skatinant geriau suprasti mokesčių paskirtį 
– tai padeda vartotojams suteikti galimybę 
rinktis iš daugiau mokėjimo sąskaitų 
pasiūlymų. Taip pat reikėtų mokėjimo 
paslaugų teikėjams nustatyti įpareigojimą 
bent kartą per metus informuoti vartotojus 
apie visus mokesčius, paimtus už jų 
sąskaitą. Ex post informacija turėtų būti 
pateikta specialioje suvestinėje. Joje turėtų 
būti visas sumokėtų mokesčių vaizdas, kad 
vartotojas galėtų suprasti, už ką sumokėti 
mokesčiai, ir įvertinti, ar reikia keisti 
vartojimo modelius, ar paslaugų teikėją. Ši 
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modelius, ar paslaugų teikėją. Ši nauda 
geriausiai atsiskleistų, kai ex post
informacija apie mokesčius rodytų tas 
pačias paslaugas kaip ir ex ante
informacija;

nauda geriausiai atsiskleistų, kai ex post
informacija apie mokesčius rodytų tas 
pačias paslaugas kaip ir ex ante
informacija;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į susijusias administracines sąnaudas, neaišku, ar terminijos standartizavimas 
tikrai naudingas.

Pakeitimas 155
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant atitikti vartotojų poreikius, 
būtina užtikrinti, kad informacija apie 
mokesčius už mokėjimo sąskaitas būtų 
tiksli, aiški ir palyginama. Todėl šioje 
direktyvoje reikėtų nustatyti bendrus 
pateikimo reikalavimus, taikomus 
informacijos apie mokesčius dokumentui 
ir mokesčių ataskaitai, siekiant užtikrinti, 
kad jie būtų vartotojams suprantami ir 
palyginami. Kiekvienoje valstybėje narėje 
teikiamo kiekvieno informacijos apie 
mokesčius dokumento ir mokesčių 
ataskaitos formatas, punktų tvarka ir 
antraštės turėtų būti tokie patys, kad 
vartotojai galėtų palyginti abu 
dokumentus ir taip kuo geriau suprasti ir 
panaudoti informaciją. Informacijos apie 
mokesčius dokumentas ir mokesčių 
ataskaita turėtų aiškiai skirtis nuo kitų 
pranešimų. Juos reikėtų žymėti bendru 
simboliu;

(16) siekiant atitikti vartotojų poreikius, 
būtina užtikrinti, kad informacija apie 
mokesčius už mokėjimo sąskaitas būtų 
tiksli, aiški ir palyginama;

Or. en
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Pagrindimas

Direktyvos tikslais tokio lygio informacijos apie mokesčius dokumento detalumas 
nereikalingas.

Pakeitimas 156
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant atitikti vartotojų poreikius, 
būtina užtikrinti, kad informacija apie 
mokesčius už mokėjimo sąskaitas būtų 
tiksli, aiški ir palyginama. Todėl šioje 
direktyvoje reikėtų nustatyti bendrus 
pateikimo reikalavimus, taikomus 
informacijos apie mokesčius dokumentui 
ir mokesčių ataskaitai, siekiant užtikrinti, 
kad jie būtų vartotojams suprantami ir 
palyginami. Kiekvienoje valstybėje narėje 
teikiamo kiekvieno informacijos apie 
mokesčius dokumento ir mokesčių 
ataskaitos formatas, punktų tvarka ir 
antraštės turėtų būti tokie patys, kad 
vartotojai galėtų palyginti abu 
dokumentus ir taip kuo geriau suprasti ir 
panaudoti informaciją. Informacijos apie 
mokesčius dokumentas ir mokesčių 
ataskaita turėtų aiškiai skirtis nuo kitų 
pranešimų. Juos reikėtų žymėti bendru 
simboliu;

(16) siekiant atitikti vartotojų poreikius, 
būtina užtikrinti, kad informacija apie 
mokesčius už mokėjimo sąskaitas būtų 
tiksli, aiški ir palyginama;

Or. en

Pakeitimas 157
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekdamos užtikrinti nuoseklų 
taikomos ES lygmens terminijos 
naudojimą visoje Sąjungoje, valstybės 
narės turėtų mokėjimo paslaugų 
teikėjams nustatyti įpareigojimą vartoti 
taikomą ES lygmens terminiją kartu su 
likusia nacionaline standartizuota 
terminija, nustatyta preliminariame 
sąraše, kai bendraujama su vartotojais, 
įskaitant informacijos apie mokesčius 
dokumento ir mokesčių ataskaitos 
teikimą. Išskyrus informacijos apie 
mokesčius dokumente ir mokesčių 
ataskaitoje teikiamą informaciją, 
mokėjimo paslaugų teikėjai gali naudoti 
prekės ženklo pavadinimus paslaugoms 
žymėti;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į susijusias administracines sąnaudas, neaišku, ar terminijos standartizavimas 
tikrai naudingas.

Pakeitimas 158
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekdamos užtikrinti nuoseklų 
taikomos ES lygmens terminijos 
naudojimą visoje Sąjungoje, valstybės 
narės turėtų mokėjimo paslaugų 
teikėjams nustatyti įpareigojimą vartoti 
taikomą ES lygmens terminiją kartu su 
likusia nacionaline standartizuota 
terminija, nustatyta preliminariame 
sąraše, kai bendraujama su vartotojais, 
įskaitant informacijos apie mokesčius 

Išbraukta.
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dokumento ir mokesčių ataskaitos 
teikimą. Išskyrus informacijos apie 
mokesčius dokumente ir mokesčių 
ataskaitoje teikiamą informaciją, 
mokėjimo paslaugų teikėjai gali naudoti 
prekės ženklo pavadinimus paslaugoms 
žymėti;

Or. en

Pakeitimas 159
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekdamos užtikrinti nuoseklų 
taikomos ES lygmens terminijos 
naudojimą visoje Sąjungoje, valstybės 
narės turėtų mokėjimo paslaugų teikėjams 
nustatyti įpareigojimą vartoti taikomą ES 
lygmens terminiją kartu su likusia 
nacionaline standartizuota terminija,
nustatyta preliminariame sąraše, kai 
bendraujama su vartotojais, įskaitant 
informacijos apie mokesčius dokumento ir 
mokesčių ataskaitos teikimą. Išskyrus 
informacijos apie mokesčius dokumente ir 
mokesčių ataskaitoje teikiamą 
informaciją, mokėjimo paslaugų teikėjai 
gali naudoti prekės ženklo pavadinimus 
paslaugoms žymėti;

(17) siekdamos užtikrinti nuoseklų 
taikomos ES lygmens terminijos 
naudojimą visoje Sąjungoje, valstybės 
narės turėtų mokėjimo paslaugų teikėjams 
nustatyti įpareigojimą naudoti 
standartizuotą ES sąrašą, kai bendraujama 
su vartotojais, įskaitant informacijos apie 
mokesčius dokumento ir mokesčių 
ataskaitos teikimą. Mokėjimo paslaugų 
teikėjai gali naudoti prekės ženklo 
pavadinimus paslaugoms žymėti;

Or. en

Pakeitimas 160
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis



AM\1002483LT.doc 33/167 PE516.948v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekdamos užtikrinti nuoseklų 
taikomos ES lygmens terminijos 
naudojimą visoje Sąjungoje, valstybės 
narės turėtų mokėjimo paslaugų teikėjams 
nustatyti įpareigojimą vartoti taikomą ES 
lygmens terminiją kartu su likusia 
nacionaline standartizuota terminija, 
nustatyta preliminariame sąraše, kai 
bendraujama su vartotojais, įskaitant 
informacijos apie mokesčius dokumento ir 
mokesčių ataskaitos teikimą. Išskyrus
informacijos apie mokesčius dokumente ir 
mokesčių ataskaitoje teikiamą 
informaciją, mokėjimo paslaugų teikėjai 
gali naudoti prekės ženklo pavadinimus 
paslaugoms žymėti;

(17) siekdamos užtikrinti nuoseklų 
taikomos ES lygmens terminijos 
naudojimą visoje Sąjungoje, valstybės 
narės turėtų mokėjimo paslaugų teikėjams 
nustatyti įpareigojimą vartoti
standartizuotą nacionalinę terminiją, 
nustatytą preliminariame sąraše, kai 
bendraujama su vartotojais, įskaitant 
informacijos apie mokesčius dokumento ir 
mokesčių ataskaitos teikimą. Greta
informacijos apie mokesčius dokumente ir 
mokesčių ataskaitoje teikiamos 
informacijos mokėjimo paslaugų teikėjai 
gali papildomai naudoti prekės ženklo 
pavadinimus paslaugoms žymėti;

Or. de

Pakeitimas 161
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekdamos užtikrinti nuoseklų 
taikomos ES lygmens terminijos 
naudojimą visoje Sąjungoje, valstybės 
narės turėtų mokėjimo paslaugų teikėjams 
nustatyti įpareigojimą vartoti taikomą ES 
lygmens terminiją kartu su likusia 
nacionaline standartizuota terminija, 
nustatyta preliminariame sąraše, kai 
bendraujama su vartotojais, įskaitant 
informacijos apie mokesčius dokumento ir
mokesčių ataskaitos teikimą. Išskyrus 
informacijos apie mokesčius dokumente ir 
mokesčių ataskaitoje teikiamą 
informaciją, mokėjimo paslaugų teikėjai 
gali naudoti prekės ženklo pavadinimus 
paslaugoms žymėti;

(17) siekdamos užtikrinti nuoseklų 
taikomos ES lygmens terminijos 
naudojimą visoje Sąjungoje, valstybės 
narės turėtų mokėjimo paslaugų teikėjams 
nustatyti įpareigojimą vartoti taikomą ES 
lygmens terminiją kartu su likusia 
nacionaline standartizuota terminija, 
nustatyta preliminariame sąraše, kai 
bendraujama su vartotojais, įskaitant 
informacijos apie mokesčius dokumento,
mokesčių ataskaitos ir sutartinės 
informacijos teikimą. Komercinėje 
informacijoje mokėjimo paslaugų teikėjai 
gali naudoti prekės ženklo pavadinimus
paslaugoms žymėti, jei atitinkami ES ir 
nacionaliniu lygmenimis standartizuoti 
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terminai, kur reikia, yra aiškiai nurodyti;

Or. en

Pakeitimas 162
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) lyginamosios svetainės – veiksminga 
priemonė vartotojams vienoje vietoje 
įvertinti skirtingų mokėjimo sąskaitų 
pasiūlymų privalumus. Jos gali užtikrinti 
tinkamą pusiausvyrą atsižvelgiant į 
poreikį teikti aiškią ir glaustą, bet kartu 
išsamią ir visapusišką informaciją, 
sudarydamos sąlygas vartotojams gauti 
išsamesnės informacijos, kai tai jiems 
naudinga. Jos taip pat gali sumažinti 
paieškos sąnaudas, nes vartotojams 
nereikės atskirai rinkti informacijos iš 
mokėjimo paslaugų teikėjų;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Į šios direktyvos taikymo sritį neturėtų patekti lyginamosios interneto svetainės, kurios apima 
daug daugiau nei mokėjimo sąskaitas.

Pakeitimas 163
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad gautų nešališkos informacijos 
apie banko mokesčius, vartotojai turėtų 
turėti galimybę naudotis lyginamosiomis 

Išbraukta.
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svetainėmis, kurios veikia nepriklausomai 
nuo mokėjimo paslaugų teikėjų. Todėl 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų 
teritorijoje vartotojai galėtų naudotis bent 
viena tokia svetaine. Tokias lyginamąsias 
svetaines gali valdyti kompetentingos 
institucijos, kitos viešosios institucijos ir 
(arba) akredituoti privatūs operatoriai. 
Valstybės narės turėtų nustatyti 
savanorišką akreditavimo sistemą, pagal 
kurią privatūs lyginamųjų svetainių 
operatoriai kreiptųsi dėl akreditacijos 
pagal nustatytus kokybės kriterijus. Jei 
nėra akredituotos privačios lyginamosios 
svetainės, turėtų būti sukurta 
kompetentingos institucijos arba kitos 
viešosios institucijos valdoma svetainė. 
Tokios svetainės taip pat turėtų atitikti 
kokybės kriterijus;

Or. en

Pagrindimas

Į šios direktyvos taikymo sritį neturėtų patekti lyginamosios interneto svetainės, kurios apima 
daug daugiau nei mokėjimo sąskaitas.

Pakeitimas 164
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad gautų nešališkos informacijos apie
banko mokesčius, vartotojai turėtų turėti
galimybę naudotis lyginamosiomis 
svetainėmis, kurios veikia nepriklausomai 
nuo mokėjimo paslaugų teikėjų. Todėl 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų 
teritorijoje vartotojai galėtų naudotis bent 
viena tokia svetaine. Tokias lyginamąsias 
svetaines gali valdyti kompetentingos 
institucijos, kitos viešosios institucijos ir
(arba) akredituoti privatūs operatoriai.

(19) kad gautų nešališkos informacijos apie
sumokėtus mokesčius ir mokėjimo 
sąskaitoms taikomas palūkanų normas, 
vartotojai turėtų turėti prieigą nemokamai
naudotis lyginamosiomis svetainėmis, 
kurios veikia nepriklausomai nuo 
mokėjimo paslaugų teikėjų ir kurios 
nepriklauso nuo jų finansiškai. Todėl 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų 
teritorijoje vartotojai galėtų naudotis bent 
viena tokia svetaine. Tokias lyginamąsias 
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Valstybės narės turėtų nustatyti 
savanorišką akreditavimo sistemą, pagal 
kurią privatūs lyginamųjų svetainių 
operatoriai kreiptųsi dėl akreditacijos pagal 
nustatytus kokybės kriterijus. Jei nėra 
akredituotos privačios lyginamosios 
svetainės, turėtų būti sukurta 
kompetentingos institucijos arba kitos 
viešosios institucijos valdoma svetainė.
Tokios svetainės taip pat turėtų atitikti 
kokybės kriterijus;

svetaines gali valdyti kompetentingos 
institucijos, kitos viešosios institucijos ir
(arba) akredituoti privatūs operatoriai.
Valstybės narės turėtų nustatyti 
savanorišką akreditavimo sistemą, pagal 
kurią privatūs lyginamųjų svetainių 
operatoriai kreiptųsi dėl akreditacijos pagal 
nustatytus kokybės kriterijus. Jei nėra 
akredituotos privačios lyginamosios 
svetainės, turėtų būti sukurta 
kompetentingos institucijos arba kitos 
viešosios institucijos valdoma svetainė.
Tokios svetainės taip pat turėtų atitikti 
kokybės kriterijus. Siekiant, kad vartotojai 
nesunkiai gautų prieigą prie lyginamųjų 
svetainių ir kitose valstybėse narėse, 
turėtų būti sukurtas Sąjungos interneto 
portalas, kuriame būtų pateiktos nuorodos 
į visas nacionalinio lygmens interneto 
svetaines;

Or. en

Pakeitimas 165
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad gautų nešališkos informacijos apie 
banko mokesčius, vartotojai turėtų turėti 
galimybę naudotis lyginamosiomis 
svetainėmis, kurios veikia nepriklausomai 
nuo mokėjimo paslaugų teikėjų. Todėl 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų 
teritorijoje vartotojai galėtų naudotis bent 
viena tokia svetaine. Tokias lyginamąsias 
svetaines gali valdyti kompetentingos 
institucijos, kitos viešosios institucijos ir
(arba) akredituoti privatūs operatoriai.
Valstybės narės turėtų nustatyti 
savanorišką akreditavimo sistemą, pagal 
kurią privatūs lyginamųjų svetainių 
operatoriai kreiptųsi dėl akreditacijos pagal 

(19) kad gautų nešališkos informacijos apie 
banko mokesčius, vartotojai turėtų turėti 
galimybę naudotis lyginamosiomis 
svetainėmis, kurios veikia nepriklausomai 
nuo mokėjimo paslaugų teikėjų. Todėl 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų 
teritorijoje vartotojai galėtų naudotis bent 
viena tokia svetaine. Tokias lyginamąsias 
svetaines gali valdyti kompetentingos 
institucijos, kitos viešosios institucijos ir
(arba) akredituoti privatūs operatoriai.
Valstybės narės turėtų nustatyti 
savanorišką akreditavimo sistemą, pagal 
kurią privatūs lyginamųjų svetainių 
operatoriai kreiptųsi dėl akreditacijos pagal 
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nustatytus kokybės kriterijus. Jei nėra 
akredituotos privačios lyginamosios 
svetainės, turėtų būti sukurta 
kompetentingos institucijos arba kitos 
viešosios institucijos valdoma svetainė.
Tokios svetainės taip pat turėtų atitikti 
kokybės kriterijus;

nustatytus kokybės kriterijus. Jei nėra 
akredituotos privačios lyginamosios 
svetainės, turėtų būti sukurta 
kompetentingos institucijos arba kitos 
viešosios institucijos valdoma svetainė.
Tokios svetainės taip pat turėtų atitikti 
kokybės kriterijus. Siekdama, kad būtų 
lengviau susidaryti bendrą vaizdą apie 
paslaugos teikėjų ES imamus mokesčius, 
Europos Komisija sukuria šiuolaikinį, 
nepriklausomą, tikslų, patikimą ir 
vartotojui patrauklų portalą, kuriame 
pateikiamos visos nuorodos į akredituotas 
lyginamąsias svetaines atitinkamose 
valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 166
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) šiuo metu mokėjimo paslaugų teikėjai 
mokėjimo sąskaitą paprastai siūlo paketu 
su kitais finansiniais produktais ar 
paslaugomis. Ši praktika gali sudaryti 
sąlygas mokėjimo paslaugų teikėjams 
diversifikuoti savo pasiūlą ir konkuruoti 
vieniems su kitais – galiausiai tai gali būti 
naudinga vartotojams. Tačiau 2009 m. 
atliktas Komisijos tyrimas dėl paslaugų 
siejimo finansų sektoriuje, taip pat 
atitinkamos konsultacijos ir vartotojų 
skundai parodė, kad mokėjimo paslaugų 
teikėjai banko sąskaitas gali siūlyti paketu 
su produktais, kurių vartotojai neprašo ir 
kurie nėra esminiai mokėjimo sąskaitų 
atžvilgiu, pvz., būsto draudimas. Be to, 
pastebėta, kad dėl šios praktikos gali 
sumažėti kainų skaidrumas ir 
palyginamumas, gali būti ribojamas 
pirkimo galimybių pasirinkimas 

(20) šiuo metu mokėjimo paslaugų teikėjai 
mokėjimo sąskaitą paprastai siūlo paketu 
su kitais finansiniais produktais ar 
paslaugomis. Ši praktika gali sudaryti 
sąlygas mokėjimo paslaugų teikėjams 
diversifikuoti savo pasiūlą ir konkuruoti 
vieniems su kitais – galiausiai tai gali būti 
naudinga vartotojams. Tačiau 2009 m. 
atliktas Komisijos tyrimas dėl paslaugų 
siejimo finansų sektoriuje, taip pat 
atitinkamos konsultacijos ir vartotojų 
skundai parodė, kad mokėjimo paslaugų 
teikėjai banko sąskaitas gali siūlyti paketu 
su produktais, kurių vartotojai neprašo ir 
kurie nėra esminiai mokėjimo sąskaitų 
atžvilgiu, pvz., būsto draudimas. Be to, 
pastebėta, kad dėl šios praktikos gali 
sumažėti kainų skaidrumas ir 
palyginamumas, gali būti ribojamas 
pirkimo galimybių pasirinkimas 
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vartotojams ir daromas neigiamas poveikis 
jų judumui. Todėl valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad kai mokėjimo paslaugų 
teikėjai siūlo mokėjimo sąskaitų paslaugų 
paketus, vartotojams būtų pateikta 
informacija apie taikomus mokesčius už 
mokėjimo sąskaitą ir už kiekvieną kitą į 
paketą įtrauktą finansinę paslaugą atskirai. 
Šie įpareigojimai neturėtų būti taikomi 
paslaugoms, kurios natūraliai susijusios 
su mokėjimo sąskaitos naudojimu, pvz., 
grynųjų pinigų išėmimas, elektroniniai 
pervedimai ar mokėjimo kortelės. Todėl 
toms paslaugoms ši nuostata neturėtų būti 
taikoma;

vartotojams ir daromas neigiamas poveikis 
jų judumui. Todėl valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad kai mokėjimo paslaugų 
teikėjai siūlo mokėjimo sąskaitas 
paketuose su kitomis paslaugomis, 
vartotojams būtų pateikta informacija apie 
taikomus mokesčius už mokėjimo sąskaitą 
ir už kiekvieną kitą į paketą įtrauktą 
finansinę paslaugą atskirai, jei vartotojai 
atskirai gali pirkti mokėjimo sąskaitos
paslaugą ir paslaugų paketą;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti, kad yra skirtumas tarp sąskaitų, į kurias įeina daugiau paslaugų, ir 
sąskaitų, kurios įtrauktos į kitų finansinių paslaugų paketus, pvz., draudimo paslaugų. 
Pastaruoju atveju paslaugų negalima parduoti atskirai. Tokiu atveju reikėtų įtraukti 
reikalavimą, kad mokėjimo paslaugų teikėjas praneštų vartotojui apie sąnaudas, susijusias su 
mokėjimo sąskaitos, įtrauktos į paslaugų paketą, pirkimu; mokėjimo paslaugų teikėjas taip 
pat turi patikrinti, ar vartotojas gali pirkti paslaugų paketą.

Pakeitimas 167
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) šiuo metu mokėjimo paslaugų teikėjai 
mokėjimo sąskaitą paprastai siūlo paketu 
su kitais finansiniais produktais ar 
paslaugomis. Ši praktika gali sudaryti 
sąlygas mokėjimo paslaugų teikėjams 
diversifikuoti savo pasiūlą ir konkuruoti 
vieniems su kitais – galiausiai tai gali būti 
naudinga vartotojams. Tačiau 2009 m. 
atliktas Komisijos tyrimas dėl paslaugų 
siejimo finansų sektoriuje, taip pat 
atitinkamos konsultacijos ir vartotojų 

(20) šiuo metu mokėjimo paslaugų teikėjai 
mokėjimo sąskaitą paprastai siūlo paketu 
su kitais finansiniais produktais ar 
paslaugomis. Ši praktika gali sudaryti 
sąlygas mokėjimo paslaugų teikėjams 
diversifikuoti savo pasiūlą ir konkuruoti 
vieniems su kitais – galiausiai tai gali būti 
naudinga vartotojams. Tačiau 2009 m. 
atliktas Komisijos tyrimas dėl paslaugų 
siejimo finansų sektoriuje, taip pat 
atitinkamos konsultacijos ir vartotojų 
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skundai parodė, kad mokėjimo paslaugų 
teikėjai banko sąskaitas gali siūlyti paketu 
su produktais, kurių vartotojai neprašo ir 
kurie nėra esminiai mokėjimo sąskaitų
atžvilgiu, pvz., būsto draudimas. Be to, 
pastebėta, kad dėl šios praktikos gali 
sumažėti kainų skaidrumas ir 
palyginamumas, gali būti ribojamas 
pirkimo galimybių pasirinkimas 
vartotojams ir daromas neigiamas poveikis 
jų judumui. Todėl valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad kai mokėjimo paslaugų 
teikėjai siūlo mokėjimo sąskaitų paslaugų 
paketus, vartotojams būtų pateikta 
informacija apie taikomus mokesčius už 
mokėjimo sąskaitą ir už kiekvieną kitą į 
paketą įtrauktą finansinę paslaugą atskirai. 
Šie įpareigojimai neturėtų būti taikomi 
paslaugoms, kurios natūraliai susijusios 
su mokėjimo sąskaitos naudojimu, pvz., 
grynųjų pinigų išėmimas, elektroniniai 
pervedimai ar mokėjimo kortelės. Todėl 
toms paslaugoms ši nuostata neturėtų būti 
taikoma;

skundai parodė, kad mokėjimo paslaugų 
teikėjai banko sąskaitas gali siūlyti paketu 
su produktais, kurių vartotojai neprašo ir 
kurie nėra esminiai mokėjimo sąskaitų 
atžvilgiu, pvz., būsto draudimas. Be to, 
pastebėta, kad dėl šios praktikos gali 
sumažėti kainų skaidrumas ir 
palyginamumas, gali būti ribojamas 
pirkimo galimybių pasirinkimas 
vartotojams ir daromas neigiamas poveikis 
jų judumui. Todėl valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad kai mokėjimo paslaugų 
teikėjai siūlo mokėjimo sąskaitų paslaugų 
paketus, vartotojams būtų pateikta 
informacija apie taikomus mokesčius už 
mokėjimo sąskaitą ir už kiekvieną kitą į 
paketą įtrauktą finansinę paslaugą atskirai;

Or. en

Pakeitimas 168
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) šiuo metu mokėjimo paslaugų teikėjai 
mokėjimo sąskaitą paprastai siūlo paketu 
su kitais finansiniais produktais ar 
paslaugomis. Ši praktika gali sudaryti 
sąlygas mokėjimo paslaugų teikėjams 
diversifikuoti savo pasiūlą ir konkuruoti 
vieniems su kitais – galiausiai tai gali būti 
naudinga vartotojams. Tačiau 2009 m. 
atliktas Komisijos tyrimas dėl paslaugų 
siejimo finansų sektoriuje, taip pat 
atitinkamos konsultacijos ir vartotojų 

(20) šiuo metu mokėjimo paslaugų teikėjai 
mokėjimo sąskaitą paprastai siūlo paketu 
su kitais finansiniais produktais ar 
paslaugomis. Ši praktika gali sudaryti 
sąlygas mokėjimo paslaugų teikėjams 
diversifikuoti savo pasiūlą ir konkuruoti 
vieniems su kitais – galiausiai tai gali būti 
naudinga vartotojams. Tačiau 2009 m. 
atliktas Komisijos tyrimas dėl paslaugų 
siejimo finansų sektoriuje, taip pat 
atitinkamos konsultacijos ir vartotojų 



PE516.948v01-00 40/167 AM\1002483LT.doc

LT

skundai parodė, kad mokėjimo paslaugų 
teikėjai banko sąskaitas gali siūlyti paketu 
su produktais, kurių vartotojai neprašo ir 
kurie nėra esminiai mokėjimo sąskaitų 
atžvilgiu, pvz., būsto draudimas. Be to, 
pastebėta, kad dėl šios praktikos gali 
sumažėti kainų skaidrumas ir 
palyginamumas, gali būti ribojamas 
pirkimo galimybių pasirinkimas 
vartotojams ir daromas neigiamas poveikis 
jų judumui. Todėl valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad kai mokėjimo paslaugų 
teikėjai siūlo mokėjimo sąskaitų paslaugų 
paketus, vartotojams būtų pateikta 
informacija apie taikomus mokesčius už
mokėjimo sąskaitą ir už kiekvieną kitą į 
paketą įtrauktą finansinę paslaugą atskirai.
Šie įpareigojimai neturėtų būti taikomi 
paslaugoms, kurios natūraliai susijusios su 
mokėjimo sąskaitos naudojimu, pvz., 
grynųjų pinigų išėmimas, elektroniniai 
pervedimai ar mokėjimo kortelės. Todėl 
toms paslaugoms ši nuostata neturėtų būti 
taikoma;

skundai parodė, kad mokėjimo paslaugų 
teikėjai banko sąskaitas gali siūlyti paketu 
su produktais, kurių vartotojai neprašo ir 
kurie nėra esminiai mokėjimo sąskaitų 
atžvilgiu, pvz., būsto draudimas. Be to, 
pastebėta, kad dėl šios praktikos gali 
sumažėti kainų skaidrumas ir 
palyginamumas, gali būti ribojamas 
pirkimo galimybių pasirinkimas 
vartotojams ir daromas neigiamas poveikis 
jų judumui. Todėl valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad kai mokėjimo paslaugų 
teikėjai siūlo mokėjimo sąskaitų paslaugų 
paketus, vartotojams būtų pateikta 
informacija, ar galima į paketą įtrauktas 
paslaugas pirkti atskirai, ir, jei taip, būtų 
pateikta informacija apie sąnaudas ir
mokesčius už kiekvieną į paketą įtrauktą 
finansinę paslaugą atskirai. Šie 
įpareigojimai neturėtų būti taikomi 
paslaugoms, kurios natūraliai susijusios su 
mokėjimo sąskaitos naudojimu, pvz., 
grynųjų pinigų išėmimas, elektroniniai 
pervedimai ar mokėjimo kortelės. Todėl 
toms paslaugoms ši nuostata neturėtų būti 
taikoma;

Or. en

Pakeitimas 169
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) šiuo metu mokėjimo paslaugų teikėjai 
mokėjimo sąskaitą paprastai siūlo paketu 
su kitais finansiniais produktais ar 
paslaugomis. Ši praktika gali sudaryti 
sąlygas mokėjimo paslaugų teikėjams 
diversifikuoti savo pasiūlą ir konkuruoti 
vieniems su kitais – galiausiai tai gali būti 
naudinga vartotojams. Tačiau 2009 m. 
atliktas Komisijos tyrimas dėl paslaugų 

(20) šiuo metu mokėjimo paslaugų teikėjai 
mokėjimo sąskaitą paprastai siūlo paketu 
su kitais finansiniais produktais ar 
paslaugomis. Ši praktika gali sudaryti 
sąlygas mokėjimo paslaugų teikėjams 
diversifikuoti savo pasiūlą ir konkuruoti 
vieniems su kitais – galiausiai tai gali būti 
naudinga vartotojams. Tačiau 2009 m. 
atliktas Komisijos tyrimas dėl paslaugų 
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siejimo finansų sektoriuje, taip pat 
atitinkamos konsultacijos ir vartotojų 
skundai parodė, kad mokėjimo paslaugų 
teikėjai banko sąskaitas gali siūlyti paketu 
su produktais, kurių vartotojai neprašo ir 
kurie nėra esminiai mokėjimo sąskaitų 
atžvilgiu, pvz., būsto draudimas. Be to, 
pastebėta, kad dėl šios praktikos gali 
sumažėti kainų skaidrumas ir 
palyginamumas, gali būti ribojamas 
pirkimo galimybių pasirinkimas 
vartotojams ir daromas neigiamas poveikis 
jų judumui. Todėl valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad kai mokėjimo paslaugų 
teikėjai siūlo mokėjimo sąskaitų paslaugų 
paketus, vartotojams būtų pateikta 
informacija apie taikomus mokesčius už 
mokėjimo sąskaitą ir už kiekvieną kitą į 
paketą įtrauktą finansinę paslaugą atskirai.
Šie įpareigojimai neturėtų būti taikomi 
paslaugoms, kurios natūraliai susijusios su 
mokėjimo sąskaitos naudojimu, pvz., 
grynųjų pinigų išėmimas, elektroniniai 
pervedimai ar mokėjimo kortelės. Todėl 
toms paslaugoms ši nuostata neturėtų būti 
taikoma;

siejimo finansų sektoriuje, taip pat 
atitinkamos konsultacijos ir vartotojų 
skundai parodė, kad mokėjimo paslaugų 
teikėjai banko sąskaitas gali siūlyti paketu 
su produktais, kurių vartotojai neprašo ir 
kurie nėra esminiai mokėjimo sąskaitų 
atžvilgiu, pvz., būsto draudimas. Be to, 
pastebėta, kad dėl šios praktikos gali 
sumažėti kainų skaidrumas ir 
palyginamumas, gali būti ribojamas 
pirkimo galimybių pasirinkimas 
vartotojams ir daromas neigiamas poveikis 
jų judumui. Todėl valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad kai mokėjimo paslaugų 
teikėjai siūlo mokėjimo sąskaitų paslaugų 
paketus, vartotojams būtų pateikta 
informacija apie taikomus mokesčius už 
mokėjimo sąskaitą ir už kiekvieną kitą į 
paketą įtrauktą finansinę paslaugą atskirai.
Šie įpareigojimai neturėtų būti taikomi 
paslaugoms, kurios natūraliai susijusios su 
mokėjimo sąskaitos naudojimu, pvz., 
grynųjų pinigų išėmimas, elektroniniai 
pervedimai ar mokėjimo kortelės. Todėl 
toms paslaugoms, taip pat pagal statutą 
įgyjamai narystei kooperatyve ši konkreti
nuostata neturėtų būti taikoma;

Or. de

Pakeitimas 170
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) vartotojai gali turėti paskatų sąskaitą 
perkelti tik tuomet, kai šis procesas 
nesukuria per didelės administracinės ir 
finansinės naštos. Mokėjimo sąskaitos 
perkėlimo pas kitą mokėjimo paslaugų 
teikėją procedūra turėtų būti aiški ir greita.
Mokėjimo paslaugų teikėjų už sąskaitos 
perkėlimo paslaugą imami mokesčiai (jei 

(21) vartotojai gali turėti paskatų sąskaitą 
perkelti tik tuomet, kai šis procesas 
nesukuria per didelės administracinės ir 
finansinės naštos. Mokėjimo sąskaitos 
perkėlimo pas kitą mokėjimo paslaugų 
teikėją procedūra turėtų būti aiški ir greita.
Mokėjimo paslaugų teikėjų už sąskaitos 
perkėlimo paslaugą imami mokesčiai (jei 
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jie juos ima) turėtų atitikti faktines 
mokėjimo paslaugų teikėjų patiriamas 
sąnaudas. Kad sąskaitos perkėlimas darytų 
teigiamą poveikį konkurencijai, turėtų būti
sudarytos palankesnės sąlygos sąskaitą 
perkelti tarpvalstybiniu mastu. Turint 
omenyje, kad tarpvalstybinis sąskaitos
perkėlimas galėtų būti sudėtingesnis negu 
nacionalinis ir kad tam užtikrinti gali 
reikėti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai 
pritaikytų ir patobulintų savo vidines 
procedūras, tarpvalstybiniam sąskaitos 
perkėlimui reikėtų numatyti ilgesnius 
terminus. Tai, ar reikia palikti skirtingus 
terminus, reikėtų įvertinti peržiūrint 
siūlomą direktyvą;

jie juos ima) turėtų atitikti faktines 
mokėjimo paslaugų teikėjų patiriamas 
sąnaudas. Vartotojai gali turėti paskatų 
sąskaitą perkelti tik tuomet, kai šis 
procesas nesukuria per didelės 
administracinės ir finansinės naštos. 
Mokėjimo sąskaitos perkėlimo pas kitą 
mokėjimo paslaugų teikėją procedūra
turėtų būti aiški ir greita. Mokėjimo 
paslaugų teikėjų už sąskaitos perkėlimo 
paslaugą imami mokesčiai (jei jie juos 
ima) turėtų atitikti faktines mokėjimo 
paslaugų teikėjų patiriamas sąnaudas. Be 
to, teikti tokias paslaugas bus nelengva, 
nes ES valstybėse narėse taikomi skirtingi 
techniniai standartai, verslo taisyklės ir 
išmokų schemų teisiniai reikalavimai. Be 
to, 2014 m. vasario 1 d. įsigaliojus 
Reglamentui 260/2012 šios paslaugos 
euro zonoje keliaujantiems vartotojams 
taps nebeaktualios. Vartotojai, 
keliaujantys iš euro zonos valstybės į ne 
euro zonos valstybę, labai plačiai 
naudojasi sudėtine bankininkyste. Tai
leidžia vartotojams atsidaryti naują 
sąskaitą neuždarant senosios arba 
uždaryti ją tik tada, kai visi 
įsipareigojimai vietos tiekėjams yra 
įvykdyti;

Or. en

Pagrindimas

Tokio reikalavimo įgyvendinimas būtų labai brangus ir rizikingas, o akivaizdi nauda būtų 
nedidelė, nes tokių tarpvalstybinių paslaugų paklausa yra nedidelė. Tarpvalstybinėms 
operacijoms taip pat bus sudarytos palankesnės sąlygos įgyvendinus Reglamentą 260/2012.

Pakeitimas 171
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) vartotojai gali turėti paskatų sąskaitą 
perkelti tik tuomet, kai šis procesas 
nesukuria per didelės administracinės ir 
finansinės naštos. Mokėjimo sąskaitos 
perkėlimo pas kitą mokėjimo paslaugų 
teikėją procedūra turėtų būti aiški ir greita.
Mokėjimo paslaugų teikėjų už sąskaitos 
perkėlimo paslaugą imami mokesčiai (jei 
jie juos ima) turėtų atitikti faktines 
mokėjimo paslaugų teikėjų patiriamas 
sąnaudas. Kad sąskaitos perkėlimas darytų 
teigiamą poveikį konkurencijai, turėtų 
būti sudarytos palankesnės sąlygos 
sąskaitą perkelti tarpvalstybiniu mastu. 
Turint omenyje, kad tarpvalstybinis 
sąskaitos perkėlimas galėtų būti 
sudėtingesnis negu nacionalinis ir kad 
tam užtikrinti gali reikėti, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai pritaikytų ir patobulintų 
savo vidines procedūras, tarpvalstybiniam 
sąskaitos perkėlimui reikėtų numatyti 
ilgesnius terminus. Tai, ar reikia palikti 
skirtingus terminus, reikėtų įvertinti 
peržiūrint siūlomą direktyvą;

(21) vartotojai gali turėti paskatų sąskaitą 
perkelti tik tuomet, kai šis procesas 
nesukuria per didelės administracinės ir 
finansinės naštos. Mokėjimo sąskaitos 
perkėlimo pas kitą mokėjimo paslaugų 
teikėją procedūra turėtų būti aiški ir greita.
Mokėjimo paslaugų teikėjų už sąskaitos 
perkėlimo paslaugą imami mokesčiai (jei 
jie juos ima) turėtų atitikti faktines 
mokėjimo paslaugų teikėjų patiriamas 
sąnaudas;

Or. en

Pakeitimas 172
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) vartotojai gali turėti paskatų sąskaitą 
perkelti tik tuomet, kai šis procesas 
nesukuria per didelės administracinės ir 
finansinės naštos. Mokėjimo sąskaitos 
perkėlimo pas kitą mokėjimo paslaugų 
teikėją procedūra turėtų būti aiški ir greita.
Mokėjimo paslaugų teikėjų už sąskaitos 
perkėlimo paslaugą imami mokesčiai (jei 

(21) vartotojai gali turėti paskatų sąskaitą 
perkelti tik tuomet, kai šis procesas 
nesukuria per didelės administracinės ir 
finansinės naštos. Mokėjimo sąskaitos 
perkėlimo pas kitą mokėjimo paslaugų 
teikėją procedūra turėtų būti aiški, greita ir
nebrangi. Kad sąskaitos perkėlimas darytų 
teigiamą poveikį konkurencijai, turėtų būti 
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jie juos ima) turėtų atitikti faktines 
mokėjimo paslaugų teikėjų patiriamas 
sąnaudas. Kad sąskaitos perkėlimas darytų 
teigiamą poveikį konkurencijai, turėtų būti 
sudarytos palankesnės sąlygos sąskaitą 
perkelti tarpvalstybiniu mastu. Turint 
omenyje, kad tarpvalstybinis sąskaitos 
perkėlimas galėtų būti sudėtingesnis negu 
nacionalinis ir kad tam užtikrinti gali 
reikėti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai 
pritaikytų ir patobulintų savo vidines 
procedūras, tarpvalstybiniam sąskaitos 
perkėlimui reikėtų numatyti ilgesnius 
terminus. Tai, ar reikia palikti skirtingus 
terminus, reikėtų įvertinti peržiūrint 
siūlomą direktyvą;

sudarytos palankesnės sąlygos sąskaitą 
perkelti tarpvalstybiniu mastu. Turint 
omenyje, kad tarpvalstybinis sąskaitos 
perkėlimas galėtų būti sudėtingesnis negu 
nacionalinis ir kad tam užtikrinti gali 
reikėti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai 
pritaikytų ir patobulintų savo vidines 
procedūras, tarpvalstybiniam sąskaitos 
perkėlimui reikėtų numatyti ilgesnius 
terminus. Tai, ar reikia palikti skirtingus 
terminus, reikėtų įvertinti peržiūrint 
siūlomą direktyvą;

Or. en

Pakeitimas 173
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) vartotojai gali turėti paskatų sąskaitą 
perkelti tik tuomet, kai šis procesas 
nesukuria per didelės administracinės ir 
finansinės naštos. Mokėjimo sąskaitos 
perkėlimo pas kitą mokėjimo paslaugų 
teikėją procedūra turėtų būti aiški ir greita.
Mokėjimo paslaugų teikėjų už sąskaitos 
perkėlimo paslaugą imami mokesčiai (jei 
jie juos ima) turėtų atitikti faktines 
mokėjimo paslaugų teikėjų patiriamas 
sąnaudas. Kad sąskaitos perkėlimas darytų 
teigiamą poveikį konkurencijai, turėtų būti 
sudarytos palankesnės sąlygos sąskaitą 
perkelti tarpvalstybiniu mastu. Turint 
omenyje, kad tarpvalstybinis sąskaitos 
perkėlimas galėtų būti sudėtingesnis negu 
nacionalinis ir kad tam užtikrinti gali 
reikėti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai 
pritaikytų ir patobulintų savo vidines 

(21) vartotojai gali turėti paskatų sąskaitą 
perkelti tik tuomet, kai galima nauda 
neviršija numatomos rizikos ir kai šis 
procesas nesukuria per didelės 
administracinės ir finansinės naštos.
Mokėjimo sąskaitos perkėlimo pas kitą 
mokėjimo paslaugų teikėją procedūra 
turėtų būti aiški ir greita. Mokėjimo 
paslaugų teikėjų už sąskaitos perkėlimo 
paslaugą imami mokesčiai (jei jie juos ima) 
turėtų atitikti faktines mokėjimo paslaugų 
teikėjų patiriamas sąnaudas. Kad sąskaitos 
perkėlimas darytų teigiamą poveikį 
konkurencijai, turėtų būti sudarytos 
palankesnės sąlygos sąskaitą perkelti 
tarpvalstybiniu mastu. Turint omenyje, kad 
tarpvalstybinis sąskaitos perkėlimas galėtų 
būti sudėtingesnis negu nacionalinis ir kad 
tam užtikrinti gali reikėti, kad mokėjimo 
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procedūras, tarpvalstybiniam sąskaitos 
perkėlimui reikėtų numatyti ilgesnius
terminus. Tai, ar reikia palikti skirtingus 
terminus, reikėtų įvertinti peržiūrint 
siūlomą direktyvą;

paslaugų teikėjai pritaikytų ir patobulintų 
savo vidines procedūras, tarpvalstybiniam 
sąskaitos perkėlimui reikėtų numatyti 
ilgesnius terminus. Tai, ar reikia palikti 
skirtingus terminus, reikėtų įvertinti 
peržiūrint siūlomą direktyvą;

Or. en

Pakeitimas 174
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) sąskaitos perkėlimo procesas 
vartotojui turėtų būti kuo paprastesnis.
Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
už proceso inicijavimą ir valdymą vartotojo 
vardu būtų atsakingas gaunantysis 
mokėjimo paslaugų teikėjas;

(22) sąskaitos perkėlimo procesas 
vartotojui turėtų būti kuo paprastesnis.
Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
už proceso inicijavimą ir valdymą vartotojo 
vardu būtų atsakingas gaunantysis 
mokėjimo paslaugų teikėjas. Šios 
direktyvos reikalavimų, susijusių su 
sąskaitos perkėlimo paslaugos teikimu, 
gali būti laikomasi taikant įstatymą, 
savireguliaciją ar savanorišką susitarimą;

Or. en

Pagrindimas

Daugelis valstybių narių jau yra parengusios arba įgyvendinusios tokias iniciatyvas. Todėl 
šia direktyva turėtų būti siekiama minimalaus derinimo.

Pakeitimas 175
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) sąskaitos perkėlimo procesas (22) sąskaitos perkėlimo procesas 
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vartotojui turėtų būti kuo paprastesnis.
Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
už proceso inicijavimą ir valdymą vartotojo 
vardu būtų atsakingas gaunantysis 
mokėjimo paslaugų teikėjas;

vartotojui turėtų būti kuo paprastesnis.
Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
už proceso inicijavimą ir valdymą vartotojo 
vardu būtų atsakingas gaunantysis 
mokėjimo paslaugų teikėjas. Šios 
direktyvos reikalavimų, susijusių su 
sąskaitos perkėlimo paslaugos teikimu, 
gali būti laikomasi taikant įstatymą, 
savireguliaciją ar savanorišką susitarimą;

Or. en

Pakeitimas 176
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) perkėlimo iš vieno vietos mokėjimo 
paslaugų teikėjo kitam vietos teikėjui 
atveju valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama toliau taikyti arba nustatyti 
taisykles, šiek tiek nukrypstančias nuo 
šios direktyvos nuostatų, jei tokiu būdu 
bus užtikrintas vartotojams neabejotinai 
naudingas veiksmingumas;

Or. en

Pakeitimas 177
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kad sąskaita būtų sėkmingai perkelta, 
būtinas perduodančiojo mokėjimo paslaugų 
teikėjo bendradarbiavimas. Perduodantysis 
mokėjimo paslaugų teikėjas gaunančiajam 
mokėjimo paslaugų teikėjui turėtų pateikti 

(24) kad sąskaita būtų sėkmingai perkelta, 
būtinas perduodančiojo mokėjimo paslaugų 
teikėjo bendradarbiavimas. Laikydamasis 
esamų duomenų apsaugos reikalavimų,
perduodantysis mokėjimo paslaugų teikėjas 



AM\1002483LT.doc 47/167 PE516.948v01-00

LT

visą informaciją, kuri, jo nuomone, būtina 
norint periodinius mokėjimus atkurti 
naujojoje mokėjimo sąskaitoje. Tačiau 
tokia informacija neturėtų viršyti to, kas 
būtina sąskaitai perkelti, o gaunantysis 
mokėjimo paslaugų teikėjas neturėtų 
prašyti perteklinės informacijos;

gaunančiajam mokėjimo paslaugų teikėjui 
turėtų pateikti visą informaciją, kuri, jo 
nuomone, būtina norint periodinius 
mokėjimus atkurti naujojoje mokėjimo 
sąskaitoje. Tačiau tokia informacija 
neturėtų viršyti to, kas būtina sąskaitai 
perkelti, o gaunantysis mokėjimo paslaugų 
teikėjas neturėtų prašyti perteklinės 
informacijos;

Or. de

Pakeitimas 178
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) vartotojai, kurie teisėtai gyvena 
Sąjungoje ir tam tikroje valstybėje narėje 
neturi mokėjimo sąskaitos, turėtų turėti 
galimybę toje valstybėje narėje atsidaryti ir 
naudoti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą. Siekiant užtikrinti, kad 
galimybę naudotis tokiomis sąskaitomis 
turėtų kuo daugiau žmonių, vartotojai 
turėtų turėti tokią galimybę nepaisant jų 
finansinių aplinkybių, kaip antai 
bedarbystė arba asmens bankrotas, ir jų 
gyvenamosios vietos. Be to, teisė naudotis 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 
sąskaita bet kurioje valstybėje narėje 
turėtų būti suteikiama laikantis 
reikalavimų, nustatytų 2005 m. spalio 
26 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2005/60/EB dėl finansų 
sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo 
pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, 
visų pirma, kiek tai susiję su deramo 
klientų patikrinimo procedūromis;

(27) vartotojai, kurie teisėtai gyvena 
Sąjungoje ir tam tikroje valstybėje narėje 
neturi mokėjimo sąskaitos, turėtų turėti 
galimybę toje valstybėje narėje atsidaryti ir 
naudoti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą. Valstybės narės 
užtikrina, kad vartotojui nebūtų per daug 
sunku ar sudėtinga pasinaudoti šia teise;

Or. en
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Pakeitimas 179
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) vartotojai, kurie teisėtai gyvena 
Sąjungoje ir tam tikroje valstybėje narėje 
neturi mokėjimo sąskaitos, turėtų turėti 
galimybę toje valstybėje narėje atsidaryti ir 
naudoti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą. Siekiant užtikrinti, kad 
galimybę naudotis tokiomis sąskaitomis 
turėtų kuo daugiau žmonių, vartotojai 
turėtų turėti tokią galimybę nepaisant jų 
finansinių aplinkybių, kaip antai 
bedarbystė arba asmens bankrotas, ir jų
gyvenamosios vietos. Be to, teisė naudotis 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 
sąskaita bet kurioje valstybėje narėje turėtų 
būti suteikiama laikantis reikalavimų, 
nustatytų 2005 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos 
nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir 
teroristų finansavimui, visų pirma, kiek tai 
susiję su deramo klientų patikrinimo 
procedūromis;

(27) vartotojai, kurie teisėtai gyvena 
Sąjungoje ir tam tikroje valstybėje narėje 
neturi mokėjimo sąskaitos, turėtų turėti 
galimybę toje valstybėje narėje atsidaryti ir 
naudoti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą. Siekiant užtikrinti, kad 
galimybę naudotis tokiomis sąskaitomis 
turėtų kuo daugiau žmonių, vartotojai 
turėtų turėti tokią galimybę nepaisant jų 
finansinių aplinkybių ir gyvenamosios 
vietos. Šiais laikais, kad būtų galima 
veiksmingai ir visapusiškai dalyvauti 
finansinėje ir socialinėje bendruomenėje, 
būtina turėti banko sąskaitą. Banko 
sąskaitos neturintys vartotojai priversti 
naudoti grynuosius pinigus ir dėl to ne tik 
turi mažiau galimybių pasirinkti 
mokėjimo būdą ir negali dalyvauti 
elektroninės prekybos sistemoje, bet ir 
moka brangiau. Be to, teisė naudotis 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 
sąskaita bet kurioje valstybėje narėje turėtų 
būti suteikiama laikantis reikalavimų, 
nustatytų 2005 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos 
nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir 
teroristų finansavimui, visų pirma, kiek tai 
susiję su deramo klientų patikrinimo 
procedūromis;

Or. en

Pakeitimas 180
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) vartotojai, kurie teisėtai gyvena 
Sąjungoje ir tam tikroje valstybėje narėje
neturi mokėjimo sąskaitos, turėtų turėti 
galimybę toje valstybėje narėje atsidaryti ir 
naudoti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą. Siekiant užtikrinti, kad 
galimybę naudotis tokiomis sąskaitomis 
turėtų kuo daugiau žmonių, vartotojai 
turėtų turėti tokią galimybę nepaisant jų 
finansinių aplinkybių, kaip antai 
bedarbystė arba asmens bankrotas, ir jų 
gyvenamosios vietos. Be to, teisė naudotis 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 
sąskaita bet kurioje valstybėje narėje 
turėtų būti suteikiama laikantis 
reikalavimų, nustatytų 2005 m. spalio 
26 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2005/60/EB dėl finansų 
sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo 
pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, 
visų pirma, kiek tai susiję su deramo 
klientų patikrinimo procedūromis;

(27) vartotojai, kurie teisėtai gyvena 
Sąjungoje ir tam tikroje valstybėje narėje
nesinaudoja mokėjimo sąskaita, turėtų 
turėti galimybę toje valstybėje narėje 
atsidaryti ir naudoti būtiniausias savybes 
turinčią mokėjimo sąskaitą. Visos šios 
direktyvos nuostatos dėl mokesčių 
skaidrumo ir palyginamumo bei sąskaitos 
perkėlimo taip pat taikomos būtiniausias 
savybes turinčiai mokėjimo sąskaitai. 
Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, 
kad vartotojui būtų suteikta perkėlimo į 
būtiniausias savybes turinčią sąskaitą ir iš 
jos galimybė. Siekiant užtikrinti, kad 
galimybę naudotis tokiomis sąskaitomis 
turėtų kuo daugiau žmonių, vartotojai 
turėtų turėti tokią galimybę nepaisant jų 
finansinių aplinkybių, kaip antai 
bedarbystė arba asmens bankrotas, ir jų 
gyvenamosios vietos;

Or. en

Pakeitimas 181
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) vartotojai, kurie teisėtai gyvena 
Sąjungoje ir tam tikroje valstybėje narėje 
neturi mokėjimo sąskaitos, turėtų turėti 
galimybę toje valstybėje narėje atsidaryti ir 
naudoti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą. Siekiant užtikrinti, kad 
galimybę naudotis tokiomis sąskaitomis 
turėtų kuo daugiau žmonių, vartotojai 
turėtų turėti tokią galimybę nepaisant jų 
finansinių aplinkybių, kaip antai 

(27) vartotojai, kuriems anksčiau buvo 
atsisakyta suteikti galimybę naudotis 
pagrindine mokėjimo sąskaita ir kurie 
teisėtai gyvena Sąjungoje ir gali įrodyti 
pakankamą ryšį su mokėjimo paslaugų 
teikėjo valstybe nare, kurioje jie teikia 
prašymą suteikti galimybę naudotis 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 
sąskaita, turėtų turėti galimybę toje 
valstybėje narėje atsidaryti ir naudoti 
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bedarbystė arba asmens bankrotas, ir jų 
gyvenamosios vietos. Be to, teisė naudotis 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 
sąskaita bet kurioje valstybėje narėje turėtų 
būti suteikiama laikantis reikalavimų, 
nustatytų 2005 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos 
nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir 
teroristų finansavimui, visų pirma, kiek tai 
susiję su deramo klientų patikrinimo 
procedūromis;

būtiniausias savybes turinčią mokėjimo 
sąskaitą. Siekiant užtikrinti, kad galimybę 
naudotis tokiomis sąskaitomis turėtų kuo 
daugiau žmonių, vartotojai turėtų turėti 
tokią galimybę nepaisant jų finansinių 
aplinkybių, kaip antai bedarbystė arba 
asmens bankrotas. Be to, teisė naudotis 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 
sąskaita bet kurioje valstybėje narėje turėtų 
būti suteikiama laikantis reikalavimų, 
nustatytų 2005 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos 
nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir 
teroristų finansavimui, visų pirma, kiek tai 
susiję su deramo klientų patikrinimo 
procedūromis;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į kovos su pinigų plovimu reikalavimus ir apsaugą nuo sukčiavimo, vartotojas 
turi įrodyti poreikį atidaryti sąskaitą kitoje šalyje.

Pakeitimas 182
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) vartotojai, kurie teisėtai gyvena 
Sąjungoje ir tam tikroje valstybėje narėje
neturi mokėjimo sąskaitos, turėtų turėti 
galimybę toje valstybėje narėje atsidaryti ir 
naudoti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą. Siekiant užtikrinti, kad 
galimybę naudotis tokiomis sąskaitomis 
turėtų kuo daugiau žmonių, vartotojai 
turėtų turėti tokią galimybę nepaisant jų 
finansinių aplinkybių, kaip antai 
bedarbystė arba asmens bankrotas, ir jų 
gyvenamosios vietos. Be to, teisė naudotis 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 

(27) vartotojai, kurie teisėtai gyvena 
Sąjungoje ir Sąjungoje neturi mokėjimo 
sąskaitos, turėtų turėti galimybę valstybėje, 
kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta,
atsidaryti ir naudoti būtiniausias savybes 
turinčią mokėjimo sąskaitą. Siekiant 
užtikrinti, kad galimybę naudotis tokiomis 
sąskaitomis turėtų kuo daugiau žmonių, 
vartotojai turėtų turėti tokią galimybę 
nepaisant jų finansinių aplinkybių, kaip 
antai bedarbystė arba asmens bankrotas, ir 
jų gyvenamosios vietos. Vartotojas turi 
įrodyti, kad esama asmeninių sąsajų su 
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sąskaita bet kurioje valstybėje narėje turėtų 
būti suteikiama laikantis reikalavimų, 
nustatytų 2005 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos 
nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir 
teroristų finansavimui, visų pirma, kiek tai 
susiję su deramo klientų patikrinimo 
procedūromis;

atitinkama valstybe nare ir su mokėjimo 
paslaugų teikėjo veiklos teritorija: kad 
jose yra interesų centras, darbo arba 
studijų vieta. Be to, teisė naudotis 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 
sąskaita bet kurioje valstybėje narėje turėtų 
būti suteikiama laikantis reikalavimų, 
nustatytų 2005 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos 
nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir 
teroristų finansavimui, visų pirma, kiek tai 
susiję su deramo klientų patikrinimo 
procedūromis;

Or. de

Pakeitimas 183
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) vartotojai, kurie teisėtai gyvena 
Sąjungoje ir tam tikroje valstybėje narėje 
neturi mokėjimo sąskaitos, turėtų turėti 
galimybę toje valstybėje narėje atsidaryti ir 
naudoti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą. Siekiant užtikrinti, kad 
galimybę naudotis tokiomis sąskaitomis 
turėtų kuo daugiau žmonių, vartotojai 
turėtų turėti tokią galimybę nepaisant jų 
finansinių aplinkybių, kaip antai 
bedarbystė arba asmens bankrotas, ir jų 
gyvenamosios vietos. Be to, teisė naudotis 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 
sąskaita bet kurioje valstybėje narėje turėtų 
būti suteikiama laikantis reikalavimų, 
nustatytų 2005 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos 
nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir 
teroristų finansavimui, visų pirma, kiek tai 
susiję su deramo klientų patikrinimo 

(27) vartotojai, kurie teisėtai gyvena 
Sąjungoje, kurie gali pagrįsti, jog turi 
tikrą ryšį su mokėjimo paslaugų teikėjo 
valstybe nare, ir tam tikroje valstybėje 
narėje neturi mokėjimo sąskaitos, turėtų 
turėti galimybę toje valstybėje narėje 
atsidaryti ir naudoti būtiniausias savybes 
turinčią mokėjimo sąskaitą. Vartotojai 
turėtų turėti tokią galimybę nepaisant jų 
finansinių aplinkybių, kaip antai 
bedarbystė arba asmens bankrotas, ir jų 
gyvenamosios vietos. Iš vartotojų turėtų 
būti reikalaujama asmeniškai atvykti į 
pasirinktos valstybės narės mokėjimo 
paslaugų teikėjo įstaigą. Valstybės narės 
užtikrina, kad vartotojui nebūtų per daug 
sunku ar sudėtinga pasinaudoti šia teise. 
Be to, teisė naudotis būtiniausias savybes 
turinčia mokėjimo sąskaita bet kurioje 
valstybėje narėje turėtų būti suteikiama 
laikantis reikalavimų, nustatytų 2005 m. 
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procedūromis; spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos 
apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų 
plovimui ir teroristų finansavimui, visų 
pirma, kiek tai susiję su deramo klientų 
patikrinimo procedūromis;

Or. en

Pakeitimas 184
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) vartotojai, kurie teisėtai gyvena 
Sąjungoje ir tam tikroje valstybėje narėje 
neturi mokėjimo sąskaitos, turėtų turėti 
galimybę toje valstybėje narėje atsidaryti ir 
naudoti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą. Siekiant užtikrinti, kad 
galimybę naudotis tokiomis sąskaitomis 
turėtų kuo daugiau žmonių, vartotojai 
turėtų turėti tokią galimybę nepaisant jų 
finansinių aplinkybių, kaip antai
bedarbystė arba asmens bankrotas, ir jų 
gyvenamosios vietos. Be to, teisė naudotis 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 
sąskaita bet kurioje valstybėje narėje turėtų 
būti suteikiama laikantis reikalavimų, 
nustatytų 2005 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos 
nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir 
teroristų finansavimui, visų pirma, kiek tai 
susiję su deramo klientų patikrinimo 
procedūromis;

(27) vartotojai, kurie teisėtai gyvena 
Sąjungoje ir tam tikroje valstybėje narėje 
neturi mokėjimo sąskaitos, turėtų turėti 
galimybę toje valstybėje narėje atsidaryti ir 
naudoti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą. Siekiant užtikrinti, kad 
galimybę naudotis tokiomis sąskaitomis 
turėtų kuo daugiau žmonių, vartotojai 
turėtų turėti tokią galimybę nepaisant jų 
finansinių aplinkybių, kaip antai užimtumo 
statusas, pajamų dydis, kredito istorija
arba asmens bankrotas, ir jų gyvenamosios 
vietos. Be to, teisė naudotis būtiniausias 
savybes turinčia mokėjimo sąskaita bet 
kurioje valstybėje narėje turėtų būti 
suteikiama laikantis reikalavimų, nustatytų 
2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų 
sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo 
pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, 
visų pirma, kiek tai susiję su deramo 
klientų patikrinimo procedūromis;

Or. en

Pakeitimas 185
Werner Langen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) vartotojai, kurie teisėtai gyvena 
Sąjungoje ir tam tikroje valstybėje narėje
neturi mokėjimo sąskaitos, turėtų turėti 
galimybę toje valstybėje narėje atsidaryti ir 
naudoti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą. Siekiant užtikrinti, kad 
galimybę naudotis tokiomis sąskaitomis 
turėtų kuo daugiau žmonių, vartotojai 
turėtų turėti tokią galimybę nepaisant jų 
finansinių aplinkybių, kaip antai 
bedarbystė arba asmens bankrotas, ir jų 
gyvenamosios vietos. Be to, teisė naudotis 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 
sąskaita bet kurioje valstybėje narėje turėtų 
būti suteikiama laikantis reikalavimų, 
nustatytų 2005 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos 
nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir 
teroristų finansavimui, visų pirma, kiek tai 
susiję su deramo klientų patikrinimo 
procedūromis;

(27) vartotojai, kurie teisėtai gyvena 
Sąjungoje ir ES neturi mokėjimo sąskaitos, 
turėtų turėti galimybę toje valstybėje 
narėje, su kuria jis susijęs siejamuoju 
veiksniu, atsidaryti ir naudoti būtiniausias 
savybes turinčią mokėjimo sąskaitą.
Siekiant užtikrinti, kad galimybę naudotis 
tokiomis sąskaitomis turėtų kuo daugiau 
žmonių, vartotojai turėtų turėti tokią 
galimybę nepaisant jų finansinių 
aplinkybių, kaip antai bedarbystė arba 
asmens bankrotas, ir jų gyvenamosios 
vietos. Be to, teisė naudotis būtiniausias 
savybes turinčia mokėjimo sąskaita bet 
kurioje valstybėje narėje turėtų būti 
suteikiama laikantis reikalavimų, nustatytų 
2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų 
sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo 
pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, 
visų pirma, kiek tai susiję su deramo 
klientų patikrinimo procedūromis;

Or. de

Pakeitimas 186
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) teisė naudotis būtiniausias savybes 
turinčia mokėjimo sąskaita bet kurioje 
valstybėje narėje turėtų būti suteikiama 
pagal 2005 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/60/EB dėl finansų sistemos 
apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų 
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plovimui ir teroristų finansavimui, visų 
pirma, kiek tai susiję su deramo klientų 
patikrinimo procedūromis;

Or. en

Pakeitimas 187
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad
bent vienas mokėjimo paslaugų teikėjas
vartotojams siūlytų būtiniausias savybes
turinčias mokėjimo sąskaitas. Vartotojams 
neturėtų būti per daug sunku gauti tokią 
paslaugą ir ji neturėtų būti per daug brangi.
Šiuo atžvilgiu valstybės narės turėtų 
apsvarstyti tokius veiksnius kaip paskirtų 
mokėjimo paslaugų teikėjų išsidėstymas 
jų teritorijoje. Kad vartotojams kuo labiau 
sumažėtų finansinės atskirties rizika, 
valstybės narės turėtų gerinti finansinį 
švietimą (taip pat ir mokykloje) ir kovoti su 
prasiskolinimu. Be to, valstybės narės 
turėtų skatinti mokėjimo paslaugų teikėjų 
iniciatyvas, kad būtų lengviau derinti 
paslaugų, susijusių su būtiniausias savybes 
turinčiomis mokėjimo sąskaitomis, teikimą 
ir finansinį švietimą;

(28) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad
visi mokėjimo paslaugų teikėjai, kurie 
siūlo mokėjimo sąskaitas vartotojams kaip 
sudėtinę jų įprastos veiklos dalį, 
vartotojams siūlytų būtiniausias savybes 
turinčias mokėjimo sąskaitas. Vartotojams 
neturėtų būti per daug sunku gauti tokią 
paslaugą ir ji neturėtų būti per daug brangi.
Kad vartotojams kuo labiau sumažėtų 
finansinės atskirties rizika, valstybės narės 
turėtų gerinti finansinį švietimą (taip pat ir 
mokykloje) ir kovoti su prasiskolinimu. Be 
to, valstybės narės turėtų skatinti mokėjimo 
paslaugų teikėjų iniciatyvas, kad būtų 
lengviau derinti paslaugų, susijusių su 
būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo 
sąskaitomis, teikimą ir finansinį švietimą;

Or. en

Pakeitimas 188
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad
bent vienas mokėjimo paslaugų teikėjas
vartotojams siūlytų būtiniausias savybes 
turinčias mokėjimo sąskaitas. Vartotojams 
neturėtų būti per daug sunku gauti tokią 
paslaugą ir ji neturėtų būti per daug brangi.
Šiuo atžvilgiu valstybės narės turėtų
apsvarstyti tokius veiksnius kaip paskirtų 
mokėjimo paslaugų teikėjų išsidėstymas 
jų teritorijoje. Kad vartotojams kuo labiau 
sumažėtų finansinės atskirties rizika, 
valstybės narės turėtų gerinti finansinį 
švietimą (taip pat ir mokykloje) ir kovoti su 
prasiskolinimu. Be to, valstybės narės 
turėtų skatinti mokėjimo paslaugų teikėjų 
iniciatyvas, kad būtų lengviau derinti 
paslaugų, susijusių su būtiniausias savybes 
turinčiomis mokėjimo sąskaitomis, teikimą 
ir finansinį švietimą;

(28) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad
mažmeninės bankininkystės srityje 
veikiantys bankai vartotojams siūlytų 
būtiniausias savybes turinčias mokėjimo 
sąskaitas. Vartotojams neturėtų būti per 
daug sunku gauti tokią paslaugą ir ji 
neturėtų būti per daug brangi. Šiuo 
atžvilgiu valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad išimtys būtų grindžiamos tik 2005 m.
spalio 26 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2005/60/EB dėl 
finansų sistemos apsaugos nuo jos 
panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų 
finansavimui, visų pirma, kiek tai susiję 
su deramo klientų patikrinimo 
procedūromis, nustatytais reikalavimais; 
Kad vartotojams kuo labiau sumažėtų 
finansinės atskirties rizika, valstybės narės 
turėtų gerinti finansinį švietimą (taip pat ir 
mokykloje) ir kovoti su prasiskolinimu. Be 
to, valstybės narės turėtų skatinti mokėjimo 
paslaugų teikėjų iniciatyvas, kad būtų 
lengviau derinti paslaugų, susijusių su 
būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo 
sąskaitomis, teikimą ir finansinį švietimą;

Or. en

Pakeitimas 189
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
bent vienas mokėjimo paslaugų teikėjas 
vartotojams siūlytų būtiniausias savybes 
turinčias mokėjimo sąskaitas. Vartotojams 
neturėtų būti per daug sunku gauti tokią 
paslaugą ir ji neturėtų būti per daug brangi.
Šiuo atžvilgiu valstybės narės turėtų 

(28) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
bent vienas mokėjimo paslaugų teikėjas, 
atsižvelgdamas į vienodų konkurencijos 
sąlygų ir proporcingumo principus,
vartotojams siūlytų būtiniausias savybes 
turinčias mokėjimo sąskaitas. Vartotojams 
neturėtų būti per daug sunku gauti tokią 



PE516.948v01-00 56/167 AM\1002483LT.doc

LT

apsvarstyti tokius veiksnius kaip paskirtų 
mokėjimo paslaugų teikėjų išsidėstymas jų 
teritorijoje. Kad vartotojams kuo labiau 
sumažėtų finansinės atskirties rizika, 
valstybės narės turėtų gerinti finansinį 
švietimą (taip pat ir mokykloje) ir kovoti 
su prasiskolinimu. Be to, valstybės narės 
turėtų skatinti mokėjimo paslaugų teikėjų 
iniciatyvas, kad būtų lengviau derinti 
paslaugų, susijusių su būtiniausias savybes 
turinčiomis mokėjimo sąskaitomis, teikimą 
ir finansinį švietimą;

paslaugą ir ji neturėtų būti per daug brangi.
Šiuo atžvilgiu valstybės narės turėtų 
apsvarstyti tokius veiksnius kaip paskirtų 
mokėjimo paslaugų teikėjų išsidėstymas jų 
teritorijoje. Kad vartotojams kuo labiau 
sumažėtų finansinės atskirties rizika, 
valstybės narės turėtų gerinti finansinį 
švietimą (taip pat ir mokykloje). Be to, 
valstybės narės turėtų skatinti mokėjimo 
paslaugų teikėjų iniciatyvas, kad būtų 
lengviau derinti paslaugų, susijusių su 
būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo 
sąskaitomis, teikimą ir finansinį švietimą;

Or. de

Pakeitimas 190
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad
bent vienas mokėjimo paslaugų teikėjas
vartotojams siūlytų būtiniausias savybes 
turinčias mokėjimo sąskaitas. Vartotojams 
neturėtų būti per daug sunku gauti tokią 
paslaugą ir ji neturėtų būti per daug 
brangi. Šiuo atžvilgiu valstybės narės 
turėtų apsvarstyti tokius veiksnius kaip 
paskirtų mokėjimo paslaugų teikėjų 
išsidėstymas jų teritorijoje. Kad 
vartotojams kuo labiau sumažėtų 
finansinės atskirties rizika, valstybės narės 
turėtų gerinti finansinį švietimą (taip pat ir 
mokykloje) ir kovoti su prasiskolinimu. Be 
to, valstybės narės turėtų skatinti mokėjimo 
paslaugų teikėjų iniciatyvas, kad būtų 
lengviau derinti paslaugų, susijusių su 
būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo 
sąskaitomis, teikimą ir finansinį švietimą;

(28) valstybės narės užtikrina, kad visi
mokėjimo paslaugų teikėjai, siūlantys 
mokėjimo sąskaitas, vartotojams siūlytų 
būtiniausias savybes turinčias mokėjimo 
sąskaitas, apimančias mažiausiai 16 
straipsnio 1 dalyje išvardytas paslaugas, 
kurios būtų sudėtinė jų įprastos veiklos 
dalis. Vartotojams neturėtų būti per daug 
sunku gauti tokią paslaugą ir už ją turėtų
būti imamas tik simbolinis mokestis. Šiuo 
atžvilgiu valstybės narės turėtų apsvarstyti 
tokius veiksnius kaip paskirtų mokėjimo 
paslaugų teikėjų išsidėstymas jų 
teritorijoje. Kad vartotojams kuo labiau 
sumažėtų finansinės atskirties rizika, 
valstybės narės turėtų gerinti finansinį 
švietimą (taip pat ir mokykloje) ir kovoti su 
prasiskolinimu. Be to, valstybės narės 
turėtų skatinti mokėjimo paslaugų teikėjų 
iniciatyvas, kad būtų lengviau derinti 
paslaugų, susijusių su būtiniausias savybes 
turinčiomis mokėjimo sąskaitomis, teikimą 
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ir finansinį švietimą;

Or. en

Pakeitimas 191
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
bent vienas mokėjimo paslaugų teikėjas 
vartotojams siūlytų būtiniausias savybes 
turinčias mokėjimo sąskaitas. Vartotojams 
neturėtų būti per daug sunku gauti tokią 
paslaugą ir ji neturėtų būti per daug brangi.
Šiuo atžvilgiu valstybės narės turėtų 
apsvarstyti tokius veiksnius kaip paskirtų 
mokėjimo paslaugų teikėjų išsidėstymas jų 
teritorijoje. Kad vartotojams kuo labiau 
sumažėtų finansinės atskirties rizika, 
valstybės narės turėtų gerinti finansinį 
švietimą (taip pat ir mokykloje) ir kovoti su 
prasiskolinimu. Be to, valstybės narės 
turėtų skatinti mokėjimo paslaugų teikėjų 
iniciatyvas, kad būtų lengviau derinti 
paslaugų, susijusių su būtiniausias savybes 
turinčiomis mokėjimo sąskaitomis, teikimą 
ir finansinį švietimą;

(28) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
bent vienas mokėjimo paslaugų teikėjas 
vartotojams siūlytų būtiniausias savybes 
turinčias mokėjimo sąskaitas. Vartotojams 
neturėtų būti per daug sunku gauti tokią 
paslaugą ir ji neturėtų būti per daug brangi.
Šiuo atžvilgiu valstybės narės turėtų 
apsvarstyti tokius veiksnius kaip paskirtų 
mokėjimo paslaugų teikėjų išsidėstymas jų 
teritorijoje. Kad vartotojams kuo labiau 
sumažėtų finansinės atskirties rizika, 
valstybės narės turėtų gerinti finansinį 
švietimą (taip pat ir mokykloje) ir kovoti su 
prasiskolinimu. Be to, valstybės narės 
turėtų skatinti mokėjimo paslaugų teikėjų 
iniciatyvas, kad būtų lengviau derinti 
paslaugų, susijusių su būtiniausias savybes 
turinčiomis mokėjimo sąskaitomis, teikimą 
ir finansinį švietimą. Šios direktyvos 
reikalavimų, susijusių su pagrindinių 
mokėjimo sąskaitų teikimu, gali būti 
laikomasi taikant įstatymą, savireguliaciją 
ar savanorišką susitarimą;

Or. en

Pakeitimas 192
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
bent vienas mokėjimo paslaugų teikėjas 
vartotojams siūlytų būtiniausias savybes 
turinčias mokėjimo sąskaitas. Vartotojams 
neturėtų būti per daug sunku gauti tokią 
paslaugą ir ji neturėtų būti per daug brangi.
Šiuo atžvilgiu valstybės narės turėtų 
apsvarstyti tokius veiksnius kaip paskirtų 
mokėjimo paslaugų teikėjų išsidėstymas jų 
teritorijoje. Kad vartotojams kuo labiau 
sumažėtų finansinės atskirties rizika, 
valstybės narės turėtų gerinti finansinį 
švietimą (taip pat ir mokykloje) ir kovoti su 
prasiskolinimu. Be to, valstybės narės 
turėtų skatinti mokėjimo paslaugų teikėjų 
iniciatyvas, kad būtų lengviau derinti 
paslaugų, susijusių su būtiniausias savybes 
turinčiomis mokėjimo sąskaitomis, teikimą 
ir finansinį švietimą;

(28) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
bent vienas mokėjimo paslaugų teikėjas 
vartotojams siūlytų būtiniausias savybes 
turinčias mokėjimo sąskaitas. Vartotojams 
neturėtų būti per daug sunku gauti tokią 
paslaugą ir ji neturėtų būti per daug brangi.
Šiuo atžvilgiu valstybės narės turėtų 
apsvarstyti tokius veiksnius kaip paskirtų 
mokėjimo paslaugų teikėjų išsidėstymas jų 
teritorijoje. Kad vartotojams kuo labiau 
sumažėtų finansinės atskirties rizika, 
valstybės narės turėtų gerinti finansinį 
švietimą (taip pat ir mokykloje) ir kovoti su 
prasiskolinimu. Be to, valstybės narės 
turėtų skatinti mokėjimo paslaugų teikėjų 
iniciatyvas, kad būtų lengviau derinti 
paslaugų, susijusių su būtiniausias savybes 
turinčiomis mokėjimo sąskaitomis, teikimą 
ir finansinį švietimą, kurio tikslas – padėti 
pažeidžiamoms žmonių grupėms biudžeto 
ir prasiskolinimo klausimais;

Or. fr

Pakeitimas 193
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
būtų imtasi priemonių, kuriomis būtų 
palengvintas vartotojų švietimas jų 
pagrindinės mokėjimo sąskaitos valdymo 
klausimu. Visiems sąskaitų turėtojams 
turėtų būti teikiami aiškūs, informatyvūs 
dokumentai, kuriuose būtų apibūdinama, 
kaip veikia sąskaitos;

Or. en
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Pakeitimas 194
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) kad vartotojai galėtų pasinaudoti savo 
teise naudotis bazine mokėjimo sąskaita, 
jie turėtų dar neturėti mokėjimo sąskaitos 
toje pačioje teritorijoje. Kai neįmanoma 
pasinaudoti elektroninėmis sistemomis 
siekiant nustatyti, ar vartotojas jau turi 
mokėjimo sąskaitą, mokėjimo paslaugų 
teikėjai kaip patikimą patikrinimo, kad 
vartotojai dar neturi mokėjimo sąskaitos, 
priemonę turėtų priimti jų pareiškimą;

(29) kad vartotojai galėtų pasinaudoti savo 
teise naudotis bazine mokėjimo sąskaita, 
jie turėtų dar neturėti mokėjimo sąskaitos
arba jiems prieš tai turėtų būti atsisakyta 
suteikti galimybę naudotis įprasta 
mokėjimo sąskaita toje pačioje teritorijoje.
Kai neįmanoma pasinaudoti elektroninėmis 
sistemomis siekiant nustatyti, ar vartotojas 
jau turi mokėjimo sąskaitą, mokėjimo 
paslaugų teikėjai kaip patikimą 
patikrinimo, kad vartotojai dar neturi 
mokėjimo sąskaitos, priemonę turėtų 
priimti jų pareiškimą. Jie turėtų pagrįsti, 
jog turi tikrą ryšį su mokėjimo paslaugų 
teikėjo valstybe nare.
Atsižvelgiant į tai, vartotojas pateikia:
i) priesaikos deklaraciją, kurią mokėjimo 
paslaugų teikėjai gali naudoti kaip 
patikimą patvirtinimą, jog vartotojas 
neturi mokėjimo sąskaitos, remiantis 
tikslingu patikrinimu, iš kurio turėtų 
paaiškėti, kad akivaizdžiai reikia suteikti 
būtiniausias savybes turinčią mokėjimo 
sąskaitą, arba
ii) paprastą bent vienos finansų įstaigos 
susijusioje valstybėje narėje deklaraciją, iš 
kurios matyti, jog vartotojui susijusioje 
valstybėje narėje atsisakyta suteikti 
mokėjimo sąskaitą.
Neribojantieji tikro ryšio su valstybe nare 
pavyzdžiai: pilietybė, gyvenamoji vieta, su 
darbu susiję klausimai, priėmimas į 
įstaigą, teikiančią švietimo ar profesinio 
mokymo paslaugas, su šeima susiję 
klausimai arba bet koks kitas veiksnys, 
kuris galėtų būti laikomas ryšiu su 
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atitinkama valstybe nare;

Or. en

Pakeitimas 195
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) kad vartotojai galėtų pasinaudoti savo 
teise naudotis bazine mokėjimo sąskaita, 
jie turėtų dar neturėti mokėjimo sąskaitos
toje pačioje teritorijoje. Kai neįmanoma 
pasinaudoti elektroninėmis sistemomis 
siekiant nustatyti, ar vartotojas jau turi 
mokėjimo sąskaitą, mokėjimo paslaugų 
teikėjai kaip patikimą patikrinimo, kad
vartotojai dar neturi mokėjimo sąskaitos, 
priemonę turėtų priimti jų pareiškimą;

(29) kad vartotojai galėtų pasinaudoti savo 
teise naudotis bazine mokėjimo sąskaita, 
jie turėtų dar neturėti mokėjimo sąskaitos
ir jiems turėtų būti atsisakyta suteikti 
galimybę naudotis mokėjimo sąskaita 
valstybėje narėje. Jie turėtų įrodyti 
pakankamą ryšį su mokėjimo paslaugų 
teikėjo valstybe nare, kai teikia prašymą 
dėl galimybės naudotis būtiniausias 
savybes turinčia mokėjimo sąskaita. Kai 
neįmanoma pasinaudoti elektroninėmis 
sistemomis siekiant nustatyti, ar vartotojas 
jau turi mokėjimo sąskaitą, mokėjimo 
paslaugų teikėjai kaip patikimą 
patikrinimo, kad vartotojams buvo 
atsisakyta suteikti galimybę naudotis
mokėjimo sąskaita, priemonę turėtų priimti 
jų pareiškimą;

Or. en

Pagrindimas

Teisė naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita turėtų būti taikoma tik tuo atveju, jei vartotojas 
dar neturi mokėjimo sąskaitos ir jam buvo atsisakyta sudaryti galimybes naudotis įprasta 
sąskaita.

Pakeitimas 196
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) kad vartotojai galėtų pasinaudoti savo 
teise naudotis bazine mokėjimo sąskaita, 
jie turėtų dar neturėti mokėjimo sąskaitos
toje pačioje teritorijoje. Kai neįmanoma 
pasinaudoti elektroninėmis sistemomis 
siekiant nustatyti, ar vartotojas jau turi 
mokėjimo sąskaitą, mokėjimo paslaugų 
teikėjai kaip patikimą patikrinimo, kad 
vartotojai dar neturi mokėjimo sąskaitos, 
priemonę turėtų priimti jų pareiškimą;

(29) kad vartotojai galėtų pasinaudoti savo 
teise naudotis bazine mokėjimo sąskaita, 
jie turėtų dar neturėti mokėjimo sąskaitos
Sąjungoje ir turėtų įrodyti, kad buvo 
atisakyta jiems tokią sąskaitą atidaryti. 
Kai neįmanoma pasinaudoti elektroninėmis 
sistemomis siekiant nustatyti, ar vartotojas 
jau turi mokėjimo sąskaitą, mokėjimo 
paslaugų teikėjai kaip patikimą 
patikrinimo, kad vartotojai dar neturi 
mokėjimo sąskaitos, priemonę turėtų 
priimti jų pareiškimą. Nustatęs vartotojo 
poreikius, mokėjimo paslaugų teikėjas 
privalo pasiūlyti klientui būtiniausias 
savybes turinčią mokėjimo sąskaitą;

Or. de

Pakeitimas 197
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) kad vartotojai galėtų pasinaudoti savo 
teise naudotis bazine mokėjimo sąskaita, 
jie turėtų dar neturėti mokėjimo sąskaitos
toje pačioje teritorijoje. Kai neįmanoma 
pasinaudoti elektroninėmis sistemomis 
siekiant nustatyti, ar vartotojas jau turi 
mokėjimo sąskaitą, mokėjimo paslaugų 
teikėjai kaip patikimą patikrinimo, kad 
vartotojai dar neturi mokėjimo sąskaitos, 
priemonę turėtų priimti jų pareiškimą;

(29) kad vartotojai galėtų pasinaudoti savo 
teise naudotis bazine mokėjimo sąskaita, 
jie turėtų dar neturėti mokėjimo sąskaitos
ES. Kai neįmanoma pasinaudoti 
elektroninėmis sistemomis siekiant 
nustatyti, ar vartotojas jau turi mokėjimo 
sąskaitą, mokėjimo paslaugų teikėjai kaip 
patikimą patikrinimo, kad vartotojai dar 
neturi mokėjimo sąskaitos, priemonę turėtų 
priimti jų pareiškimą;

Or. de

Pakeitimas 198
Olle Ludvigsson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) kad vartotojai galėtų pasinaudoti savo 
teise naudotis bazine mokėjimo sąskaita, 
jie turėtų dar neturėti mokėjimo sąskaitos 
toje pačioje teritorijoje. Kai neįmanoma 
pasinaudoti elektroninėmis sistemomis 
siekiant nustatyti, ar vartotojas jau turi 
mokėjimo sąskaitą, mokėjimo paslaugų 
teikėjai kaip patikimą patikrinimo, kad 
vartotojai dar neturi mokėjimo sąskaitos, 
priemonę turėtų priimti jų pareiškimą;

(29) kad vartotojai galėtų pasinaudoti savo 
teise naudotis bazine mokėjimo sąskaita, 
jie turėtų dar neturėti mokėjimo sąskaitos 
toje pačioje teritorijoje. Kai neįmanoma 
pasinaudoti elektroninėmis sistemomis 
siekiant nustatyti, ar vartotojas jau turi 
mokėjimo sąskaitą, mokėjimo paslaugų 
teikėjai kaip patikimą patikrinimo, kad 
vartotojai dar neturi mokėjimo sąskaitos, 
priemonę turėtų priimti oficialų jų 
pareiškimą;

Or. en

Pakeitimas 199
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) vartotojams reikėtų garantuoti 
galimybę naudotis tam tikromis bazinėmis 
mokėjimo paslaugomis, kurių atžvilgiu 
valstybės narės turi nustatyti mažiausią 
operacijų skaičių taip, kad būtų 
atsižvelgta tiek į vartotojų poreikius, tiek į 
komercinę praktiką atitinkamoje 
valstybėje narėje. Paslaugoms, 
neįtrauktoms į šį būtiniausių paslaugų 
sąrašą, bankai gali taikyti savo įprastus 
mokesčius. Su bazinėmis mokėjimo 
sąskaitomis susijusios paslaugos, be kita 
ko, turėtų būti galimybė į sąskaitą įmokėti 
ir iš jos išimti grynuosius pinigus.
Vartotojai turėtų turėti galimybę atlikti 
esmines mokėjimo operacijas, kaip antai 
gauti pajamas ar išmokas, apmokėti 
sąskaitas ar sumokėti mokesčius ir pirkti 

(30) vartotojams reikėtų garantuoti 
galimybę naudotis tam tikromis bazinėmis 
mokėjimo paslaugomis. Paslaugoms, 
neįtrauktoms į šį bazinių paslaugų sąrašą, 
bankai gali taikyti savo įprastus mokesčius.
Su bazinėmis mokėjimo sąskaitomis 
susijusios paslaugos, be kita ko, turėtų būti 
galimybė į sąskaitą įmokėti ir iš jos išimti 
grynuosius pinigus. Vartotojai turėtų turėti 
galimybę atlikti esmines mokėjimo 
operacijas, kaip antai gauti pajamas ar 
išmokas, apmokėti sąskaitas ar sumokėti 
mokesčius ir pirkti prekes bei paslaugas, be 
kita ko, atliekant tiesioginio debeto 
operacijas, kredito pervedimus ir naudojant 
mokėjimo kortelę. Tokios paslaugos turėtų 
sudaryti sąlygas pirkti prekes ir paslaugas 
internetu ir vartotojui suteikti galimybę 
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prekes bei paslaugas, be kita ko, atliekant 
tiesioginio debeto operacijas, kredito 
pervedimus ir naudojant mokėjimo kortelę.
Tokios paslaugos turėtų sudaryti sąlygas 
pirkti prekes ir paslaugas internetu ir 
vartotojui suteikti galimybę inicijuoti 
mokėjimo nurodymus pasinaudojant 
mokėjimo paslaugų teikėjo internetinės 
bankininkystės sistema, jei ji yra. Tačiau 
būtiniausias savybes turinti mokėjimo 
sąskaita neturėtų būti naudojama tik 
internetu, nes tai būtų kliūtis vartotojams, 
neturintiems interneto prieigos. Vartotojai 
neturėtų su būtiniausias savybes turinčia 
mokėjimo sąskaita gauti galimybės 
pereikvoti sąskaitos lėšas. Tačiau valstybės 
narės gali leisti mokėjimo paslaugų 
teikėjams su būtiniausias savybes 
turinčiomis mokėjimo sąskaitomis siūlyti 
labai mažų sumų sąskaitos lėšų 
pereikvojimo priemones;

inicijuoti mokėjimo nurodymus 
pasinaudojant mokėjimo paslaugų teikėjo 
internetinės bankininkystės sistema, jei ji 
yra. Tačiau būtiniausias savybes turinti 
mokėjimo sąskaita neturėtų būti naudojama 
tik internetu, nes tai būtų kliūtis 
vartotojams, neturintiems interneto 
prieigos. Vartotojai neturėtų su būtiniausias 
savybes turinčia mokėjimo sąskaita gauti 
galimybės pereikvoti sąskaitos lėšas.
Tačiau valstybės narės gali leisti mokėjimo 
paslaugų teikėjams su būtiniausias savybes 
turinčiomis mokėjimo sąskaitomis siūlyti 
labai mažų sumų sąskaitos lėšų 
pereikvojimo priemones. Jeigu vartotojas 
naudojasi būtiniausias savybes turinčia 
sąskaita asmeniniais tikslais, operacijų, 
kurios turi būti teikiamos vartotojui pagal 
konkrečias šios sąskaitos apmokestinimo 
taisykles, skaičius neturėtų būti 
ribojamas;

Or. en

Pakeitimas 200
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) vartotojams reikėtų garantuoti 
galimybę naudotis tam tikromis bazinėmis 
mokėjimo paslaugomis, kurių atžvilgiu 
valstybės narės turi nustatyti mažiausią 
operacijų skaičių taip, kad būtų atsižvelgta 
tiek į vartotojų poreikius, tiek į komercinę 
praktiką atitinkamoje valstybėje narėje.
Paslaugoms, neįtrauktoms į šį būtiniausių 
paslaugų sąrašą, bankai gali taikyti savo 
įprastus mokesčius. Su bazinėmis 
mokėjimo sąskaitomis susijusios 
paslaugos, be kita ko, turėtų būti galimybė 

(30) vartotojams reikėtų garantuoti 
galimybę naudotis tam tikromis bazinėmis 
mokėjimo paslaugomis, kurių atžvilgiu 
valstybės narės turi nustatyti mažiausią 
operacijų skaičių taip, kad būtų atsižvelgta 
tiek į vartotojų poreikius, tiek į komercinę 
praktiką atitinkamoje valstybėje narėje.
Paslaugoms, neįtrauktoms į šį būtiniausių 
paslaugų sąrašą, bankai gali taikyti savo 
įprastus mokesčius. Su bazinėmis 
mokėjimo sąskaitomis susijusios 
paslaugos, be kita ko, turėtų būti galimybė
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į sąskaitą įmokėti ir iš jos išimti grynuosius 
pinigus. Vartotojai turėtų turėti galimybę 
atlikti esmines mokėjimo operacijas, kaip 
antai gauti pajamas ar išmokas, apmokėti 
sąskaitas ar sumokėti mokesčius ir pirkti 
prekes bei paslaugas, be kita ko, atliekant 
tiesioginio debeto operacijas, kredito 
pervedimus ir naudojant mokėjimo kortelę.
Tokios paslaugos turėtų sudaryti sąlygas 
pirkti prekes ir paslaugas internetu ir 
vartotojui suteikti galimybę inicijuoti 
mokėjimo nurodymus pasinaudojant 
mokėjimo paslaugų teikėjo internetinės 
bankininkystės sistema, jei ji yra. Tačiau 
būtiniausias savybes turinti mokėjimo 
sąskaita neturėtų būti naudojama tik 
internetu, nes tai būtų kliūtis vartotojams, 
neturintiems interneto prieigos. Vartotojai 
neturėtų su būtiniausias savybes turinčia 
mokėjimo sąskaita gauti galimybės 
pereikvoti sąskaitos lėšas. Tačiau valstybės 
narės gali leisti mokėjimo paslaugų 
teikėjams su būtiniausias savybes 
turinčiomis mokėjimo sąskaitomis siūlyti 
labai mažų sumų sąskaitos lėšų 
pereikvojimo priemones;

naudojantis įvairiais turimais būdais į 
sąskaitą padėti ir iš jos išimti grynuosius 
pinigus įvairiais prieinamais būdais.
Vartotojai turėtų turėti galimybę atlikti 
esmines mokėjimo operacijas, kaip antai 
gauti pajamas ar išmokas, apmokėti 
sąskaitas ar sumokėti mokesčius ir pirkti 
prekes bei paslaugas, be kita ko, atliekant 
tiesioginio debeto operacijas, kredito 
pervedimus, įskaitant periodinio 
mokėjimo nurodymus, ir naudojant
asmeniniams poreikiams pritaikytą
mokėjimo priemonę (pvz., mokėjimo
kortelę ar programinės įrangos gaminį).
Tokios paslaugos turėtų sudaryti sąlygas 
pirkti prekes ir paslaugas internetu ir 
vartotojui suteikti galimybę inicijuoti 
mokėjimo nurodymus pasinaudojant 
mokėjimo paslaugų teikėjo internetinės 
bankininkystės sistema, jei ji yra. Tačiau 
būtiniausias savybes turinti mokėjimo 
sąskaita neturėtų būti naudojama tik 
internetu, nes tai būtų kliūtis vartotojams, 
neturintiems interneto prieigos. Vartotojai 
neturėtų su būtiniausias savybes turinčia 
mokėjimo sąskaita gauti galimybės 
pereikvoti sąskaitos lėšas. Tačiau valstybės 
narės gali leisti mokėjimo paslaugų 
teikėjams su būtiniausias savybes 
turinčiomis mokėjimo sąskaitomis siūlyti 
labai mažų sumų sąskaitos lėšų 
pereikvojimo priemones, kai mokesčiai už 
tokias lėšas vartotojui nurodomi atskirai 
ir yra ne mažiau palankūs nei paslaugų 
teikėjo nustatyti sąskaitos pereikvojimo 
mokesčiai;

Or. en

Pakeitimas 201
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant užtikrinti, kad galimybę 
naudotis bazinėmis mokėjimo sąskaitomis 
turėtų kuo daugiau vartotojų, jos turėtų būti 
siūlomos nemokamai arba už teisingą 
mokestį. Be to, visi papildomi mokesčiai 
vartotojui už kurių nors sutartyje nustatytų 
sąlygų nesilaikymą taip pat turėtų būti 
teisingi. Valstybės narės turėtų pagal 
nacionalines aplinkybes nustatyti, kas yra 
teisingas mokestis. Siekiant užtikrinti, kad 
teisingo mokesčio principas būtų 
įgyvendinamas nuosekliai ir rezultatyviai, 
EBI reikėtų pavesti parengti gaires dėl 
šioje direktyvoje nustatytų bendrųjų 
kriterijų;

(31) siekiant užtikrinti, kad galimybę 
naudotis bazinėmis mokėjimo sąskaitomis 
turėtų kuo daugiau vartotojų, jos turėtų būti 
siūlomos nemokamai arba už teisingą 
mokestį. Be to, visi papildomi mokesčiai 
vartotojui už kurių nors sutartyje nustatytų 
sąlygų nesilaikymą taip pat turėtų būti 
teisingi ir neviršyti mokesčių, taikomų 
laikantis įprastos paslaugų teikėjo 
kainodaros politikos. Derėtų reikalauti, 
kad mokėjimo paslaugų teikėjai 
užtikrintų, jog iš jų siūlomų produktų 
būtiniausias savybes turinti mokėjimo 
sąskaita visada būtų pigiausia 
pagrindinių mokėjimo operacijų atlikimo 
atžvilgiu. Turėtų būti numatytas pagrįsta 
viršutinė visų mokesčių, kuriuos 
mokėjimo paslaugų teikėjas nustato 
vartotojui už būtiniausias savybes 
turinčios mokėjimo sąskaitos tvarkymą, 
metinės sumos riba. Valstybės narės turėtų 
pagal nacionalines aplinkybes, be kita ko, 
atsižvelgdamos į asmenų, kuriems gresia 
skurdas arba socialinė atskirtis, vidutines 
pajamas, nustatyti, kas yra teisingas 
mokestis, taip pat pagrįstą viršutinę visų 
mokesčių metinės sumos ribą. Siekiant 
užtikrinti, kad teisingo mokesčio principas 
būtų įgyvendinamas nuosekliai ir 
rezultatyviai, EBI reikėtų pavesti parengti 
gaires dėl šioje direktyvoje nustatytų 
bendrųjų kriterijų;

Or. en

Pakeitimas 202
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis



PE516.948v01-00 66/167 AM\1002483LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) mokėjimo paslaugų teikėjas turėtų 
atsisakyti atidaryti būtiniausias savybes 
turinčią mokėjimo sąskaitą arba turėtų 
nutraukti tokios sąskaitos sutartį tik 
konkrečiomis aplinkybėmis, pvz., kai 
nesilaikoma teisės aktų dėl pinigų plovimo 
ir teroristų finansavimo arba dėl 
nusikaltimų prevencijos bei tyrimo. Net ir 
tokiais atvejais atsisakymą atidaryti 
mokėjimo sąskaitą galima pagrįsti tik 
tuomet, kai vartotojas nesilaiko tų teisės 
aktų nuostatų, o ne tuo, kad per sudėtinga 
arba brangu patikrinti, ar laikomasi teisės 
aktų;

(32) mokėjimo paslaugų teikėjas turėtų 
atsisakyti atidaryti būtiniausias savybes 
turinčią mokėjimo sąskaitą arba turėtų 
nutraukti tokios sąskaitos sutartį tik 
konkrečiomis aplinkybėmis, pvz., kai 
nesilaikoma teisės aktų dėl pinigų plovimo 
ir teroristų finansavimo ar dėl nusikaltimų 
prevencijos bei tyrimo arba kai anksčiau 
nebuvo atsisakyta vartotojui atidaryti 
mokėjimo sąskaitą. Net ir tokiais atvejais 
atsisakymą atidaryti mokėjimo sąskaitą 
galima pagrįsti tik tuomet, kai vartotojas 
nesilaiko tų teisės aktų nuostatų, o ne tuo, 
kad per sudėtinga arba brangu patikrinti, ar 
laikomasi teisės aktų;

Or. en

Pakeitimas 203
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybės narės ir mokėjimo paslaugų 
teikėjai vartotojams turėtų teikti aiškią ir 
suprantamą informaciją apie teisę į
būtiniausias savybes turinčią banko 
sąskaitą. Informacija turėtų apimti 
pagrindines sąskaitos savybes ir naudojimo 
sąlygas, taip pat žingsnius, kuriuos 
vartotojai turėtų atlikti, kad pasinaudotų 
teise atidaryti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą. Visų pirma vartotojai 
turėtų būti informuojami, kad norint 
naudotis būtiniausias savybes turinčia 
mokėjimo sąskaita nebūtina pirkti 
papildomų paslaugų;

(33) valstybės narės turėtų teikti aiškią ir 
suprantamą informaciją apie galimybę 
atsidaryti būtiniausias savybes turinčią 
banko sąskaitą. Informacija turėtų apimti 
pagrindines sąskaitos savybes ir naudojimo 
sąlygas, taip pat žingsnius, kuriuos 
vartotojai turėtų atlikti, kad pasinaudotų 
teise atidaryti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą. Visų pirma vartotojai 
turėtų būti informuojami, kad norint 
naudotis būtiniausias savybes turinčia 
mokėjimo sąskaita nebūtina pirkti 
papildomų paslaugų;

Or. en
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Pakeitimas 204
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) esant reikalui, o ypatingai tiems 
atvejams, kai asmenys neturi nuolatinio 
adreso, valstybės narės turėtų sukurti 
nediskriminacinius ir lanksčius 
mechanizmus, kuriais vartotojams
padedama įvykdyti deramo klientų 
patikrinimo reikalavimus, susijusius su 
būtiniausias savybes turinčiomis 
mokėjimo sąskaitomis, kartu 
nepažeidžiant teisės aktų dėl pinigų 
plovimo ir teroristų finansavimo;

Or. en

Pakeitimas 205
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34b) norint, kad būtiniausias savybes 
turinčia mokėjimo sąskaitas turintys 
klientai būtų tinkamai aptarnaujami, 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami šias sąskaitas siūlančių 
mokėjimo paslaugų teikėjų darbuotojai 
būtų tinkamai apmokyti, jiems būtų skirta 
pakankamai laiko savo darbui atlikti ir 
nustatyti pagrįstai pritaikyti pardavimų 
tiksliniai rodikliai (jei jie nustatomi);

Or. en
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Pakeitimas 206
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) norint pasiekti šioje direktyvoje 
nustatytus tikslus, pagal Sutarties 290 
straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti aktus dėl ES lygmeniu 
standartizuotos terminijos, taikomos 
keletui valstybių narių bendroms 
mokėjimo paslaugoms, ir tų terminų 
apibrėžčių nustatymo;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 207
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) norint pasiekti šioje direktyvoje 
nustatytus tikslus, pagal Sutarties 290 
straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti aktus dėl ES lygmeniu 
standartizuotos terminijos, taikomos 
keletui valstybių narių bendroms 
mokėjimo paslaugoms, ir tų terminų 
apibrėžčių nustatymo;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į susijusias administracines sąnaudas, neaišku, ar terminijos standartizavimas 
tikrai naudingas.
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Pakeitimas 208
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) norint pasiekti šioje direktyvoje 
nustatytus tikslus, pagal Sutarties 290 
straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti aktus dėl ES lygmeniu 
standartizuotos terminijos, taikomos
keletui valstybių narių bendroms mokėjimo 
paslaugoms, ir tų terminų apibrėžčių
nustatymo;

(36) norint pasiekti šioje direktyvoje 
nustatytus tikslus, pagal Sutarties 290 
straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti aktus dėl ES
standartizuoto terminų, taikomų keletui 
valstybių narių bendroms mokėjimo 
paslaugoms, sąrašo nustatymo;

Or. en

Pakeitimas 209
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai. Šie įgaliojimai 
susiję su šių aspektų apibrėžimu: 
informacijos apie mokesčius dokumento 
formato, jo bendro simbolio ir tvarkos, 
kaip turi būti pateikiamos jame minimos 
paslaugos, taip pat mokesčių ataskaitos 
formato, jos bendro simbolio ir tvarkos, 
kaip turi būti pateikiamos joje minimos 
paslaugos. Šiais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai;

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į susijusias administracines sąnaudas, neaišku, ar terminijos standartizavimas 
tikrai naudingas.

Pakeitimas 210
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) per trejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo ir vėliau kas dvejus metus 
valstybės narės turėtų surinkti patikimus 
metinius statistinius duomenis, susijusius 
su šioje direktyvoje nustatytų priemonių 
veikimu. Jos turėtų naudotis bet kokiais 
atitinkamais informacijos šaltiniais ir tą 
informaciją perduoti Komisijai;

(38) per dvejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo ir vėliau kas dvejus metus 
valstybės narės turėtų surinkti patikimus 
metinius statistinius duomenis, susijusius 
su šioje direktyvoje nustatytų priemonių 
veikimu. Jos turėtų naudotis bet kokiais 
atitinkamais informacijos šaltiniais ir tą 
informaciją perduoti Komisijai;

Or. en

Pakeitimas 211
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) kad būtų atsižvelgta į rinkos pokyčius, 
pvz., naujų tipų mokėjimo sąskaitų ir 
mokėjimo paslaugų atsiradimą, taip pat 
pokyčius kitose Sąjungos teisės srityse ir 
valstybių narių patirtį, ši direktyva turėtų 
būti peržiūrėta praėjus penkeriems metams 
nuo jos įsigaliojimo. Atliekant peržiūrą 
reikėtų įvertinti, ar dėl nustatytų priemonių 
pagerėjo vartotojų supratimas apie 
mokesčius už mokėjimo sąskaitas, 
mokėjimo sąskaitų palyginamumas ir 

(39) kad būtų atsižvelgta į rinkos pokyčius, 
pvz., naujų tipų mokėjimo sąskaitų ir 
mokėjimo paslaugų atsiradimą, taip pat 
pokyčius kitose Sąjungos teisės srityse ir 
valstybių narių patirtį, ši direktyva turėtų 
būti peržiūrėta praėjus penkeriems metams 
nuo jos įsigaliojimo. Atliekant peržiūrą 
reikėtų įvertinti, ar dėl nustatytų priemonių 
pagerėjo vartotojų supratimas apie 
mokesčius už mokėjimo sąskaitas, 
mokėjimo sąskaitų palyginamumas ir 
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sąskaitos perkėlimo patogumas. Taip pat 
reikėtų nustatyti, kiek bazinių mokėjimo 
sąskaitų atidaryta, įskaitant anksčiau banko 
sąskaitos neturėjusių vartotojų sąskaitas.
Reikėtų įvertinti ir tai, ar reikėtų palikti 
ilgiau galioti ilgesnius terminus mokėjimo 
paslaugų teikėjams, sąskaitas 
perkeliantiems į kitą valstybę narę. Be to, 
reikėtų įvertinti, ar nuostatos dėl 
informacijos, kurią mokėjimo paslaugų 
teikėjai turi pateikti siūlydami produktų 
paketus, yra pakankamos, ar reikia 
papildomų priemonių. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti 
ataskaitą ir prireikus teisėkūros 
pasiūlymus;

sąskaitos perkėlimo patogumas. Taip pat 
reikėtų nustatyti, kiek bazinių mokėjimo 
sąskaitų atidaryta, įskaitant anksčiau banko 
sąskaitos neturėjusių vartotojų sąskaitas.
Be to, reikėtų įvertinti, ar nuostatos dėl 
informacijos, kurią mokėjimo paslaugų 
teikėjai turi pateikti siūlydami produktų 
paketus, yra pakankamos, ar reikia 
papildomų priemonių. Taip pat derėtų 
atlikti tyrimą, kuriame būtų nustatyta, ar 
turi paklausą tarpvalstybinio sąskaitų 
perkėlimo paslaugos, ar esama padėtis 
tenkina vartotojų paklausą. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų 
pateikti ataskaitą ir prireikus teisėkūros 
pasiūlymus;

Or. en

Pakeitimas 212
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) kad būtų atsižvelgta į rinkos pokyčius, 
pvz., naujų tipų mokėjimo sąskaitų ir 
mokėjimo paslaugų atsiradimą, taip pat 
pokyčius kitose Sąjungos teisės srityse ir 
valstybių narių patirtį, ši direktyva turėtų 
būti peržiūrėta praėjus penkeriems metams 
nuo jos įsigaliojimo. Atliekant peržiūrą 
reikėtų įvertinti, ar dėl nustatytų priemonių 
pagerėjo vartotojų supratimas apie 
mokesčius už mokėjimo sąskaitas, 
mokėjimo sąskaitų palyginamumas ir 
sąskaitos perkėlimo patogumas. Taip pat 
reikėtų nustatyti, kiek bazinių mokėjimo 
sąskaitų atidaryta, įskaitant anksčiau banko 
sąskaitos neturėjusių vartotojų sąskaitas.
Reikėtų įvertinti ir tai, ar reikėtų palikti 
ilgiau galioti ilgesnius terminus mokėjimo 
paslaugų teikėjams, sąskaitas 
perkeliantiems į kitą valstybę narę. Be to, 

(39) kad būtų atsižvelgta į rinkos pokyčius, 
pvz., naujų tipų mokėjimo sąskaitų ir 
mokėjimo paslaugų atsiradimą, taip pat 
pokyčius kitose Sąjungos teisės srityse ir 
valstybių narių patirtį, ši direktyva turėtų 
būti peržiūrėta praėjus trejiems metams 
nuo jos įsigaliojimo. Atliekant peržiūrą 
reikėtų įvertinti, ar dėl nustatytų priemonių 
pagerėjo vartotojų supratimas apie 
mokesčius už mokėjimo sąskaitas, 
mokėjimo sąskaitų palyginamumas ir 
sąskaitos perkėlimo patogumas. Taip pat 
reikėtų nustatyti, kiek bazinių mokėjimo 
sąskaitų atidaryta, įskaitant anksčiau banko 
sąskaitos neturėjusių vartotojų sąskaitas.
Reikėtų įvertinti ir tai, ar reikėtų palikti 
ilgiau galioti ilgesnius terminus mokėjimo 
paslaugų teikėjams, sąskaitas 
perkeliantiems į kitą valstybę narę. Be to, 
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reikėtų įvertinti, ar nuostatos dėl 
informacijos, kurią mokėjimo paslaugų 
teikėjai turi pateikti siūlydami produktų 
paketus, yra pakankamos, ar reikia 
papildomų priemonių. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti 
ataskaitą ir prireikus teisėkūros 
pasiūlymus;

reikėtų įvertinti, ar nuostatos dėl 
informacijos, kurią mokėjimo paslaugų 
teikėjai turi pateikti siūlydami produktų 
paketus, yra pakankamos, ar reikia 
papildomų priemonių. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti 
ataskaitą ir prireikus teisėkūros 
pasiūlymus;

Or. en

Pakeitimas 213
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) kad būtų atsižvelgta į rinkos pokyčius, 
pvz., naujų tipų mokėjimo sąskaitų ir 
mokėjimo paslaugų atsiradimą, taip pat 
pokyčius kitose Sąjungos teisės srityse ir 
valstybių narių patirtį, ši direktyva turėtų 
būti peržiūrėta praėjus penkeriems metams 
nuo jos įsigaliojimo. Atliekant peržiūrą 
reikėtų įvertinti, ar dėl nustatytų priemonių 
pagerėjo vartotojų supratimas apie 
mokesčius už mokėjimo sąskaitas, 
mokėjimo sąskaitų palyginamumas ir 
sąskaitos perkėlimo patogumas. Taip pat 
reikėtų nustatyti, kiek bazinių mokėjimo 
sąskaitų atidaryta, įskaitant anksčiau banko 
sąskaitos neturėjusių vartotojų sąskaitas.
Reikėtų įvertinti ir tai, ar reikėtų palikti 
ilgiau galioti ilgesnius terminus mokėjimo 
paslaugų teikėjams, sąskaitas 
perkeliantiems į kitą valstybę narę. Be to, 
reikėtų įvertinti, ar nuostatos dėl 
informacijos, kurią mokėjimo paslaugų 
teikėjai turi pateikti siūlydami produktų 
paketus, yra pakankamos, ar reikia 
papildomų priemonių. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti 
ataskaitą ir prireikus teisėkūros 

(39) kad būtų atsižvelgta į rinkos pokyčius, 
pvz., naujų tipų mokėjimo sąskaitų ir 
mokėjimo paslaugų atsiradimą, taip pat 
pokyčius kitose Sąjungos teisės srityse ir 
valstybių narių patirtį, ši direktyva turėtų 
būti peržiūrėta praėjus penkeriems metams 
nuo jos įsigaliojimo. Atliekant peržiūrą 
reikėtų įvertinti, ar dėl nustatytų priemonių 
pagerėjo vartotojų supratimas apie 
mokesčius už mokėjimo sąskaitas, 
mokėjimo sąskaitų palyginamumas ir 
sąskaitos perkėlimo patogumas. Taip pat 
reikėtų nustatyti, kiek bazinių mokėjimo 
sąskaitų atidaryta, įskaitant anksčiau banko
sąskaitos neturėjusių vartotojų sąskaitas, 
šio tipo sąskaitų skaičių, atsisakymo 
atidaryti bazines mokėjimo sąskaitas ir 
tokių sąskaitų uždarymo atvejų skaičių bei 
jų priežastis ir susijusius mokesčius.
Reikėtų įvertinti ir tai, ar reikėtų palikti 
ilgiau galioti ilgesnius terminus mokėjimo 
paslaugų teikėjams, sąskaitas 
perkeliantiems į kitą valstybę narę. Be to, 
reikėtų įvertinti, ar nuostatos dėl 
informacijos, kurią mokėjimo paslaugų 
teikėjai turi pateikti siūlydami produktų 
paketus, yra pakankamos, ar reikia 
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pasiūlymus; papildomų priemonių. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti 
ataskaitą ir prireikus teisėkūros 
pasiūlymus;

Or. fr

Pakeitimas 214
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) kad būtų atsižvelgta į rinkos pokyčius, 
pvz., naujų tipų mokėjimo sąskaitų ir 
mokėjimo paslaugų atsiradimą, taip pat 
pokyčius kitose Sąjungos teisės srityse ir 
valstybių narių patirtį, ši direktyva turėtų 
būti peržiūrėta praėjus penkeriems metams 
nuo jos įsigaliojimo. Atliekant peržiūrą 
reikėtų įvertinti, ar dėl nustatytų priemonių 
pagerėjo vartotojų supratimas apie 
mokesčius už mokėjimo sąskaitas, 
mokėjimo sąskaitų palyginamumas ir 
sąskaitos perkėlimo patogumas. Taip pat 
reikėtų nustatyti, kiek bazinių mokėjimo 
sąskaitų atidaryta, įskaitant anksčiau banko 
sąskaitos neturėjusių vartotojų sąskaitas. 
Reikėtų įvertinti ir tai, ar reikėtų palikti 
ilgiau galioti ilgesnius terminus mokėjimo 
paslaugų teikėjams, sąskaitas 
perkeliantiems į kitą valstybę narę. Be to, 
reikėtų įvertinti, ar nuostatos dėl 
informacijos, kurią mokėjimo paslaugų 
teikėjai turi pateikti siūlydami produktų 
paketus, yra pakankamos, ar reikia 
papildomų priemonių. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti 
ataskaitą ir prireikus teisėkūros 
pasiūlymus;

(39) kad būtų atsižvelgta į rinkos pokyčius, 
pvz., naujų tipų mokėjimo sąskaitų ir 
mokėjimo paslaugų atsiradimą, taip pat 
pokyčius kitose Sąjungos teisės srityse ir 
valstybių narių patirtį, ši direktyva turėtų 
būti peržiūrėta praėjus penkeriems metams 
nuo jos įsigaliojimo. Atliekant peržiūrą 
reikėtų įvertinti, ar dėl nustatytų priemonių 
pagerėjo vartotojų supratimas apie 
mokesčius už mokėjimo sąskaitas, 
mokėjimo sąskaitų palyginamumas ir 
sąskaitos perkėlimo patogumas. Taip pat 
reikėtų nustatyti, kiek bazinių mokėjimo 
sąskaitų atidaryta, įskaitant anksčiau banko 
sąskaitos neturėjusių vartotojų sąskaitas. 
Be to, reikėtų įvertinti, ar nuostatos dėl 
informacijos, kurią mokėjimo paslaugų 
teikėjai turi pateikti siūlydami produktų 
paketus, yra pakankamos, ar reikia 
papildomų priemonių. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti 
ataskaitą ir prireikus teisėkūros 
pasiūlymus;

Or. en
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Pakeitimas 215
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) finansinės paslaugos yra sudėtingi 
produktai, todėl vartotojams turi būti 
teikiamos konsultacijos apie kokybę. Be 
to, mokėjimo paslaugų sektoriuje turi būti 
skatinama konkurencija, kad būtų 
puoselėjamos inovacijos ir būtų pasiektas 
vartotojų kainų pagrįstumas. Siekiant 
konkurencijos ir kokybės tikslų gali būti 
naudingos mokėjimo paslaugų 
lyginamosios interneto svetainės, jei jose 
atsižvelgiama ne tik į kainų, bet ir į 
paslaugų kokybės rodiklius. Todėl labai 
svarbu į lyginamųjų svetainių rodiklius 
įtraukti mokėjimo paslaugų teikėjo filialų 
tinklą ir panašius rodiklius; 

Or. en

Pakeitimas 216
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41b) svarbu ne tik tai, kad būtų didesnės 
vartotojų žinios apie paslaugų tipus ir jų 
kainas, bet ir tai, kad jų banko, kuriame 
jie vykdytų savo operacijas (dažnai to 
paties, kuriame vartotojas turi mokėjimo 
sąskaitą), pasirinkimas būtų pagrįstas 
informacija apie to banko bendrą 
finansinį pajėgumą. Tai skatins vartotojų 
spaudimą, kuris yra viena iš stipriausių 
paskatų bendrovių pokyčiams ir kuris 
papildo investuotojų ir priežiūros 
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spaudimą, kad kredito įstaigos 
konkuruotų institucinio pajėgumo, 
paslaugų kainos ir kokybės srityse. Tuo 
tikslu Komisijai derėtų įvertinti esamas 
galimybes visoje Sąjungoje taikyti kredito 
įstaigų finansinio pajėgumo rodiklį, 
paremtą priežiūros institucijų atliekamu, 
be kita ko, kapitalo pakankamumo, turto 
kokybės, valdysenos ir rizikos valdymo bei 
pajamų ir likvidumo pajėgumo įvertinimu, 
kuris turi būti pateiktas paprastu, aiškiai 
suprantamu būdu, pvz., naudojant 
šviesoforo spalvų sistemą, ir kurio 
paskirtis – suteikti vartotojams minėtą 
informaciją, papildančią mokėjimo 
sąskaitų ir kitų mažmeninių 
bankininkystės paslaugų mokesčių 
skaidrumą;

Or. en

Pagrindimas

Mokėjimo sąskaitų perkėlimo palengvinimas neturėtų paskatinti bankų konkurencijos vien 
kainų srityje (vartotojai paprastai atlieka daugelį savo operacijų banke, kuriame turi 
mokėjimo sąskaitą). Svarbu, kad vartotojų pasirinkimas būtų taip pat pagrįstas apibendrinta 
informacija apie atitinkamo banko finansinį pajėgumą. JAV Federalinės indėlių draudimo 
bendrovės (angl. FDIC) ir Federalinės rezervų sistemos naudojama CAMELS (kapitalo 
pakankamumo, turto, valdymo pajėgumo, pajamų, likvidumo ir jautrumo) sistema yra 
kategorijų, kurios galėtų būtų pateiktos vartotojams, pvz., kaip šviesoforo spalvų sistema, 
pavyzdys.

Pakeitimas 217
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šia direktyva nustatomos taisyklės dėl 
mokesčių, kurie iš vartotojų imami už jų 
Europos Sąjungoje turimas mokėjimo 
sąskaitas, kurias teikia Sąjungoje esantys 
mokėjimo paslaugų teikėjai, skaidrumo ir 
palyginamumo ir taisyklės dėl mokėjimo 

1. Šia direktyva nustatomos taisyklės dėl 
mokesčių, kurie iš vartotojų imami už jų 
Europos Sąjungoje turimas mokėjimo 
sąskaitas, kurias teikia Sąjungoje esantys 
mokėjimo paslaugų teikėjai, skaidrumo ir 
palyginamumo ir taisyklės dėl mokėjimo 
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sąskaitos perkėlimo Sąjungoje. sąskaitos perkėlimo valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Tarpvalstybinio perkėlimo paslauga būtų labai brangi ir rizikinga, o akivaizdi nauda būtų 
nedidelė, nes tokių tarpvalstybinių paslaugų paklausa yra nedidelė. Tarpvalstybinėms 
operacijoms taip pat bus sudarytos palankesnės sąlygos įgyvendinant Reglamentą Nr. 
260/2012.

Pakeitimas 218
Werner Langen, Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šia direktyva nustatomos taisyklės dėl 
mokesčių, kurie iš vartotojų imami už jų 
Europos Sąjungoje turimas mokėjimo 
sąskaitas, kurias teikia Sąjungoje esantys 
mokėjimo paslaugų teikėjai, skaidrumo ir 
palyginamumo ir taisyklės dėl mokėjimo 
sąskaitos perkėlimo Sąjungoje.

1. Šia direktyva nustatomos taisyklės dėl 
mokesčių, kurie iš vartotojų imami už jų 
Europos Sąjungoje turimas mokėjimo 
sąskaitas, kurias teikia Sąjungoje esantys 
mokėjimo paslaugų teikėjai, skaidrumo ir 
palyginamumo ir taisyklės dėl mokėjimo 
sąskaitos perkėlimo valstybėje narėje.

Or. de

Pakeitimas 219
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šia direktyva nustatomos taisyklės dėl 
mokesčių, kurie iš vartotojų imami už jų 
Europos Sąjungoje turimas mokėjimo 
sąskaitas, kurias teikia Sąjungoje esantys 
mokėjimo paslaugų teikėjai, skaidrumo ir 
palyginamumo ir taisyklės dėl mokėjimo 
sąskaitos perkėlimo Sąjungoje.

1. Šia direktyva nustatomos taisyklės dėl 
mokesčių, kurie iš vartotojų imami už jų 
Europos Sąjungoje turimas mokėjimo 
sąskaitas, kurias teikia Sąjungoje esantys 
mokėjimo paslaugų teikėjai, skaidrumo ir 
palyginamumo ir taisyklės dėl mokėjimo 
sąskaitos perkėlimo valstybėje narėje.
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Pakeitimas 220
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šia direktyva nustatomos taisyklės dėl 
mokesčių, kurie iš vartotojų imami už jų 
Europos Sąjungoje turimas mokėjimo 
sąskaitas, kurias teikia Sąjungoje esantys 
mokėjimo paslaugų teikėjai, skaidrumo ir 
palyginamumo ir taisyklės dėl mokėjimo 
sąskaitos perkėlimo Sąjungoje.

1. Šia direktyva nustatomos taisyklės dėl 
mokesčių, kurie iš vartotojų imami už jų 
Europos Sąjungoje turimas mokėjimo 
sąskaitas, kurias teikia Sąjungoje esantys 
mokėjimo paslaugų teikėjai, skaidrumo ir 
palyginamumo ir taisyklės dėl mokėjimo 
sąskaitos perkėlimo valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 221
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šia direktyva nustatomos taisyklės dėl 
mokesčių, kurie iš vartotojų imami už jų 
Europos Sąjungoje turimas mokėjimo 
sąskaitas, kurias teikia Sąjungoje esantys 
mokėjimo paslaugų teikėjai, skaidrumo ir 
palyginamumo ir taisyklės dėl mokėjimo 
sąskaitos perkėlimo Sąjungoje.

1. Šia direktyva nustatomos taisyklės dėl 
mokesčių, kurie iš vartotojų imami už jų 
Europos Sąjungoje turimas mokėjimo 
sąskaitas, kurias teikia Sąjungoje esantys 
mokėjimo paslaugų teikėjai, skaidrumo ir 
palyginamumo ir taisyklės dėl mokėjimo 
sąskaitos perkėlimo valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 222
Sari Essayah, Sampo Terho
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šia direktyva nustatomos taisyklės dėl 
mokesčių, kurie iš vartotojų imami už jų 
Europos Sąjungoje turimas mokėjimo 
sąskaitas, kurias teikia Sąjungoje esantys 
mokėjimo paslaugų teikėjai, skaidrumo ir 
palyginamumo ir taisyklės dėl mokėjimo 
sąskaitos perkėlimo Sąjungoje.

1. Šia direktyva nustatomos taisyklės dėl 
mokesčių, kurie iš vartotojų imami už jų 
Europos Sąjungoje turimas mokėjimo 
sąskaitas, kurias teikia Sąjungoje esantys 
mokėjimo paslaugų teikėjai, skaidrumo ir 
palyginamumo ir taisyklės dėl mokėjimo 
sąskaitos perkėlimo valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 223
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šia direktyva taip pat apibrėžiama 
taisyklių ir sąlygų sistema, pagal kurią 
valstybės narės garantuoja vartotojams 
teisę Sąjungoje atidaryti ir naudoti 
būtiniausias savybes turinčias mokėjimo 
sąskaitas.

2. Šia direktyva taip pat apibrėžiama 
taisyklių ir sąlygų sistema, pagal kurią 
valstybės narės garantuoja vartotojams 
teisę valstybėje narėje atidaryti ir naudoti 
būtiniausias savybes turinčias mokėjimo 
sąskaitas.

Or. en

Pakeitimas 224
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Nedarant poveikio 15–19 
straipsniuose išdėstytų konkrečių 
nuostatų taikymui, būtiniausias savybes 
turinti mokėjimo sąskaita laikoma 
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mokėjimo sąskaita šios direktyvos taikymo 
tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Derėtų paaiškinti, kad II skyriaus nuostatos dėl skaidrumo ir III skyriaus nuostatos dėl 
sąskaitų perkėlimo taikomos ir būtiniausias savybes turinčioms mokėjimo sąskaitoms. Tai 
nėra visiškai aišku Komisijos pasiūlyme.

Pakeitimas 225
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a. Siekdamos vykdyti šioje direktyvoje 
išdėstytus reikalavimus, valstybės narės 
užtikrina, kad kiekvienas mokėjimo 
paslaugų teikėjas turėtų prieigą prie 
išsamių, praktiškų duomenų bazių, 
kuriose jis galėtų patikrinti vartotojų 
atitinkamoje valstybėje narėje adresus, 
tapatybę ir kreditingumą, kad būtų 
lengviau užkirsti kelią mokestiniam 
sukčiavimui, stebėti vartotojų kreditinių 
įsipareigojimų laikymąsi ir atitiktį 
reikalavimams pagal Direktyvą 
2005/60/EB. Tokios prieigos sąlygos turi 
būti nediskriminuojančios. Šiose 
duomenų bazėse privalo būti nurodyta, be 
kita ko, vardas ir pavardė, gimimo data, 
gyvenamosios vietos valstybė ir pilietybė.
Prieiga prie tokių duomenų bazių taip pat 
padės valstybėms narėms vykdyti Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
kredito sutarčių dėl gyvenamosios 
paskirties nuosavybės 16 straipsnyje 
išdėstytus reikalavimus.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir kitai nusikalstamai veiklai, tokia duomenų bazė 
galėtų padėti mokėjimo paslaugų teikėjams preliminariai įvertinti vartotojus, užtikrinant, kad 
vartotojai kreiptųsi dėl būtiniausias savybes turinčios mokėjimo sąskaitos atidarymo teisėtai. 
Tai itin svarbu tais atvejais, kai bankas atitinkamam vartotojui nėra anksčiau teikęs paslaugų.

Pakeitimas 226
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mokėjimo sąskaita – vieno ar kelių 
mokėjimo paslaugų vartotojų vardu 
atidaryta sąskaita, naudojama mokėjimo 
operacijoms vykdyti;

b) mokėjimo sąskaita – vieno ar kelių 
mokėjimo paslaugų vartotojų vardu 
atidaryta sąskaita, naudojama mokėjimo 
operacijoms vykdyti. Taikant šią 
direktyvą, mokėjimo sąskaitoms 
nepriskiriamos:
i) sąskaitos, kurios pirmiausiai atlieka 
indėlių arba taupomosios sąskaitos 
funkciją;
ii) kreditinės korteles,
iii) einamosios sąskaitos hipotekos 
kreditai, taip pat
iv) e. piniginės, e. pinigai ir e. mokėjimų 
kortelės;

Or. en

Pagrindimas

Direktyva turėtų būti taikoma tik mokėjimo sąskaitoms.

Pakeitimas 227
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) būtiniausias savybes turinti mokėjimo 
sąskaita – einamoji sąskaita, per kurią 
teikiamos finansinės paslaugos apsiriboja 
grynųjų pinigų įmokėjimu ir išmokėjimu,
tiesioginio debeto mokėjimo operacijomis, 
tiesioginio debeto kortelėmis, mokėjimais 
internetu, kredito pervedimais ir 
periodinio mokėjimo pavedimais; 

Or. en

Pakeitimas 228
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) su mokėjimo sąskaita susijusios 
paslaugos – paslaugos, susijusios su 
mokėjimo sąskaita, įskaitant mokėjimo 
paslaugas;

Or. en

Pagrindimas

Europos vartotojų organizacijų asociacija (pranc. BEUC) siūlo naudoti terminą „su 
mokėjimo sąskaita susijusios paslaugos“, o ne „mokėjimo paslaugos“, nes tai tiksliau šiame 
kontekste. Pavyzdžiui, mokėjimo kortelių draudimas, sąskaitos lėšų pereikvojimo priemonės 
nėra mokėjimo paslaugos, tačiau jos turi būti tai pat įtrauktos į taikymo sritį kaip su 
mokėjimo sąskaita susijusios paslaugos.

Pakeitimas 229
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) su mokėjimo sąskaita susijusios 
paslaugos – paslaugos, susijusios su 
mokėjimo sąskaita, įskaitant mokėjimo 
paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 230
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) mokėjimo paslaugų teikėjas – mokėjimo 
paslaugų teikėjas, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2007/64/EB 4 straipsnio 9 
punkte;

e) mokėjimo paslaugų teikėjas – mokėjimo 
paslaugų teikėjas, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2007/64/EB 4 straipsnio 
9 punkte. Ši direktyva netaikoma 
mokėjimo paslaugų teikėjams, kurie teikia 
tik e. mokėjimo paslaugas internetu;

Or. en

Pakeitimas 231
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) perduodantysis mokėjimo paslaugų 
teikėjas – mokėjimo paslaugų teikėjas, 
kuris perduoda informaciją apie visus arba 
kai kuriuos periodinius mokėjimus;

g) perduodantysis mokėjimo paslaugų 
teikėjas – einamasis mokėjimo paslaugų
vartotojui teikėjas, kuris perduoda 
informaciją apie visus arba kai kuriuos 
periodinius mokėjimus gaunančiajam 
mokėjimo paslaugų teikėjui;

Or. en
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Pagrindimas

Jei paslaugų teikėjas dažnai keičiamas, ankstesnis paslaugų teikėjas šioje sekoje neturėtų būti 
atsakingas už naują perdavimą, nes atsakomybė už mokėjimus jau perduota einamajam 
mokėjimo paslaugų teikėjui.

Pakeitimas 232
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) gaunantysis mokėjimo paslaugų teikėjas 
– mokėjimo paslaugų teikėjas, kuriam
perduodama informacija apie visus arba 
kai kuriuos periodinius mokėjimus;

h) gaunantysis mokėjimo paslaugų teikėjas 
– naujasis mokėjimo paslaugų teikėjas, su 
kuriuo susitaria vartotojas ir kuris atidaro 
naują mokėjimo sąskaitą bei kuriam
perduodantysis mokėjimo paslaugų 
teikėjas perduoda informaciją apie visus 
arba kai kuriuos periodinius mokėjimus;

Or. en

Pakeitimas 233
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) mokesčiai – pinigų suma, kurią 
vartotojas mokėjimo paslaugų teikėjui turi 
mokėti už teikiamas mokėjimo paslaugas 
arba operacijas, susijusias su mokėjimo 
sąskaita (tų mokesčių gali ir nebūti);

k) mokesčiai – visos paslaugoms, 
susijusioms su mokėjimo sąskaita, 
taikomos rinkliavos ir mokesčiai, išlaidos 
ir sąnaudos, įskaitant baudas, kreditinių 
kortelių palūkanų normas ir sąskaitos 
lėšų pereikvojimo priemones, vartotojo 
mokėtinas mokėjimo paslaugų teikėjui (jei 
jos nustatytos).

Or. en
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Pagrindimas

Pateikė Finansinių paslaugų naudotojų grupė ir Europos vartotojų organizacijų asociacija. 
Mokesčių skaidrumo ir palyginamumo principai turi būti taikomi visoms rinkliavoms ir 
mokesčiams, išlaidoms ir sąnaudoms, susijusioms su mokėjimo sąskaita, įskaitant baudas, 
sąskaitos lėšų pereikvojimo priemones ir kreditinių kortelių palūkanų normas.

Pakeitimas 234
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) mokesčiai – pinigų suma, kurią
vartotojas mokėjimo paslaugų teikėjui turi 
mokėti už teikiamas mokėjimo paslaugas
arba operacijas, susijusias su mokėjimo 
sąskaita (tų mokesčių gali ir nebūti);

k) mokesčiai – visos rinkliavos ir baudos 
(jei jos nustatytos), kurias vartotojas 
mokėjimo paslaugų teikėjui turi mokėti už 
teikiamas mokėjimo paslaugas ir kitas su 
mokėjimo sąskaita susijusias paslaugas 
arba sąsajoje su tomis paslaugomis;

Or. en

Pagrindimas

Derėtų paaiškinti, kad sąvoka „mokesčiai“ apima visas vartotojo sąnaudas, susijusias su 
mokėjimo sąskaita.

Pakeitimas 235
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) mokesčiai – pinigų suma, kurią
vartotojas mokėjimo paslaugų teikėjui turi
mokėti už teikiamas mokėjimo paslaugas 
arba operacijas, susijusias su mokėjimo 
sąskaita (tų mokesčių gali ir nebūti);

k) mokesčiai – visos su mokėjimo sąskaita 
susijusios sąnaudos, įskaitant sąskaitos 
lėšų pereikvojimo priemones, baudas ir 
kreditinių kortelių palūkanų normas, 
kurias vartotojas mokėjimo paslaugų 
teikėjui turi apmokėti už teikiamas 
mokėjimo paslaugas arba operacijas, 
susijusias su mokėjimo sąskaita (tų
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sąnaudų gali ir nebūti);

Or. en

Pakeitimas 236
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) sąskaitos perkėlimas – vieno mokėjimo 
paslaugų teikėjo turimos informacijos apie 
visus arba kai kuriuos nurodymus atlikti 
periodinius kredito pervedimus, periodines 
tiesioginio debeto operacijas iš mokėjimo 
sąskaitos ir į mokėjimo sąskaitą gaunamus 
periodinius kredito pervedimus perdavimas
kitam mokėjimo paslaugų teikėjui 
vartotojo prašymu, kai teigiamas sąskaitos 
likutis pervedamas arba nepervedamas iš
vienos mokėjimo sąskaitos į kitą arba 
senoji sąskaita uždaroma arba neuždaroma;

m) sąskaitos perkėlimas – vienkartinis 
perduodančiojo mokėjimo paslaugų 
teikėjo turimos informacijos apie visus 
arba kai kuriuos nurodymus atlikti 
periodinius kredito pervedimus, periodines 
tiesioginio debeto operacijas iš senosios
mokėjimo sąskaitos ir į senąją mokėjimo 
sąskaitą gaunamus periodinius kredito 
pervedimus perdavimas gaunančiajam
mokėjimo paslaugų teikėjui vartotojo 
prašymu, kai teigiamas sąskaitos likutis
pervedamas arba nepervedamas iš senosios
mokėjimo sąskaitos į naująją mokėjimo 
sąskaitą arba senoji sąskaita uždaroma 
arba neuždaroma valstybėje narėje;

Or. en

Pakeitimas 237
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) sąskaitos perkėlimas – vieno mokėjimo 
paslaugų teikėjo turimos informacijos apie 
visus arba kai kuriuos nurodymus atlikti 
periodinius kredito pervedimus, periodines 
tiesioginio debeto operacijas iš mokėjimo 
sąskaitos ir į mokėjimo sąskaitą gaunamus 

m) sąskaitos perkėlimas – vieno mokėjimo 
paslaugų teikėjo turimos informacijos apie 
visus arba kai kuriuos nurodymus atlikti 
periodinius kredito pervedimus, periodines 
tiesioginio debeto operacijas iš mokėjimo 
sąskaitos ir į mokėjimo sąskaitą gaunamus 
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periodinius kredito pervedimus perdavimas 
kitam mokėjimo paslaugų teikėjui 
vartotojo prašymu, kai teigiamas sąskaitos 
likutis pervedamas arba nepervedamas iš 
vienos mokėjimo sąskaitos į kitą arba 
senoji sąskaita uždaroma arba neuždaroma;

periodinius kredito pervedimus perdavimas 
kitam mokėjimo paslaugų teikėjui 
vartotojo prašymu, kai teigiamas sąskaitos 
likutis pervedamas arba nepervedamas iš 
vienos mokėjimo sąskaitos į kitą arba 
senoji sąskaita uždaroma arba neuždaroma. 
Gali būti perkeliamos tik ne neigiamo 
balanso sąskaitos;

Or. en

Pakeitimas 238
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) sąskaitos perkėlimas – vieno mokėjimo 
paslaugų teikėjo turimos informacijos apie 
visus arba kai kuriuos nurodymus atlikti 
periodinius kredito pervedimus, periodines 
tiesioginio debeto operacijas iš mokėjimo 
sąskaitos ir į mokėjimo sąskaitą gaunamus 
periodinius kredito pervedimus perdavimas 
kitam mokėjimo paslaugų teikėjui 
vartotojo prašymu, kai teigiamas sąskaitos 
likutis pervedamas arba nepervedamas iš 
vienos mokėjimo sąskaitos į kitą arba 
senoji sąskaita uždaroma arba neuždaroma;

m) sąskaitos perkėlimas – vieno mokėjimo 
paslaugų teikėjo turimos informacijos apie 
visus arba kai kuriuos nurodymus atlikti 
periodinius kredito pervedimus, periodines 
tiesioginio debeto operacijas iš mokėjimo 
sąskaitos ir į mokėjimo sąskaitą gaunamus 
periodinius kredito pervedimus perdavimas
Europos Sąjungoje kitam mokėjimo 
paslaugų teikėjui vartotojo prašymu, kai 
teigiamas sąskaitos likutis pervedamas arba 
nepervedamas iš vienos mokėjimo 
sąskaitos į kitą arba senoji sąskaita 
uždaroma arba neuždaroma;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti, kad perkėlimas turėtų būti galimas visoje ES.

Pakeitimas 239
Evelyne Gebhardt
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) kredito pervedimas – nacionalinė arba 
tarptautinė mokėjimo paslauga, kai 
mokėjimo paslaugų teikėjas, kurio įstaigoje 
mokėtojas turi mokėjimo sąskaitą, 
vadovaudamasis mokėtojo nurodymu, 
mokėjimo operacijos ar kelių mokėjimo 
operacijų lėšas iš mokėtojo mokėjimo 
sąskaitos perveda į gavėjo mokėjimo 
sąskaitą;

o) kredito pervedimas – mokėjimo 
paslauga, kai mokėjimo paslaugų teikėjas, 
kurio įstaigoje mokėtojas turi mokėjimo 
sąskaitą, vadovaudamasis mokėtojo 
nurodymu, mokėjimo operacijos ar kelių 
mokėjimo operacijų lėšas iš mokėtojo 
mokėjimo sąskaitos perveda į gavėjo 
mokėjimo sąskaitą;

Or. en

Pakeitimas 240
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies r a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ra) darbo diena – diena, kurią atitinkamas 
mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugų 
teikėjas, dalyvaujantis vykdant mokėjimo 
operaciją, dirba vykdydamas mokėjimo 
operacijai atlikti būtiną veiklą, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2007/64/EB 4 
straipsnio 27 punkte.

Or. en

Pagrindimas

Taikant nacionalines perkėlimo sistemas reikalavimas turi būti apibrėžtas darbo dienomis, o 
ne kalendorinėmis dienomis, nes bankai savaitgaliais nedirba.

Pakeitimas 241
Philippe De Backer
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies r a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ra) darbo diena – diena, kurią atitinkamas 
mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugų 
teikėjas, dalyvaujantis vykdant mokėjimo 
operaciją, dirba vykdydamas mokėjimo 
operacijai atlikti būtiną veiklą, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2007/64/EB 4 
straipsnio 27 punkte.

Or. en

Pakeitimas 242
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies r a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ra) darbo diena – diena, kurią atitinkamas 
mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugų 
teikėjas, dalyvaujantis vykdant mokėjimo 
operaciją, dirba vykdydamas mokėjimo 
operacijai atlikti būtiną veiklą, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2007/64/EB 4 
straipsnio 27 punkte.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentuojant mokėjimo sąskaitų perkėlimą naudojama sąvoka „darbo diena“, kuri turėtų 
būti apibrėžta.

Pakeitimas 243
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, 
už kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašas ir standartizuota 
terminija

Standartizuota terminija, susijusi su 
mokėjimo sąskaitomis

Or. en

Pakeitimas 244
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, 
už kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašas ir standartizuota terminija

Su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų, 
už kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašas ir standartizuota terminija

Or. en

Pakeitimas 245
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, 
už kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašas ir standartizuota terminija

Su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų, 
už kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašas ir standartizuota terminija

Or. en

Pakeitimas 246
Olle Ludvigsson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, 
už kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašas ir standartizuota terminija

Reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų 
nacionaliniu lygmeniu sąrašas ir 
standartizuota terminija

Or. en

Pakeitimas 247
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų preliminarų
mažiausiai 20 mokėjimo paslaugų,
sudarančių mažiausiai 80 % 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų,
už kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiami su 
kiekviena nurodyta paslauga susiję 
terminai ir apibrėžtys.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
20 straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų preliminarų išsamų 
su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų, 
už kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiami su 
kiekviena nurodyta paslauga susiję
standartizuoti terminai ir apibrėžtys.
Kiekvienai paslaugai taikomas tik vienas 
pavadinimas.

Or. en

Pagrindimas

Nėra priežasčių, kodėl valstybė narė negalėtų sudaryti su kiekviena jos teritorijoje naudojama 
mokėjimo paslauga susijusių mokesčių katalogą. Be to, sąraše derėtų pateikti visus klientams 
taikomus mokesčius, o ne tik susijusius vien su mokėjimo pavedimų vykdymu.

Pakeitimas 248
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų preliminarų
mažiausiai 20 mokėjimo paslaugų,
sudarančių mažiausiai 80 % 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų,
už kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiami su 
kiekviena nurodyta paslauga susiję 
terminai ir apibrėžtys.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
20 straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų preliminarų visų su
mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų, už 
kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiami su 
kiekviena nurodyta paslauga susiję
standartizuoti terminai ir apibrėžtys.
Kiekvienai paslaugai taikomas tik vienas 
pavadinimas.

Or. en

Pakeitimas 249
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų preliminarų 
mažiausiai 20 mokėjimo paslaugų, 
sudarančių mažiausiai 80 %
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, už 
kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiami su 
kiekviena nurodyta paslauga susiję 
terminai ir apibrėžtys.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų preliminarų 
mažiausiai 15 mokėjimo paslaugų, 
sudarančių mažiausiai 90 %
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, už 
kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis arba kurios teikiamos 
nemokamai, sąrašą. Sąraše, kuris turi būti 
aiškus ir glaustas, pateikiami su kiekviena 
nurodyta paslauga susiję terminai ir 
apibrėžtys.

Or. en

Pagrindimas

Tinkamam informuotumui apie mokėjimo sąskaitoms taikomų mokesčių struktūrą užtikrinti 
derėtų apimti ir nemokamai teikiamas paslaugas. Kadangi tam tikros paslaugos kai kuriose
valstybėse narėse teikiamos nemokamai, o kitose joms taikomi mokesčiai, šis aspektas itin 
svarbus tarpvalstybiniam standartizavimui ir palyginimui.
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Pakeitimas 250
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų preliminarų
mažiausiai 20 mokėjimo paslaugų, 
sudarančių mažiausiai 80 % 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, už 
kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiami su 
kiekviena nurodyta paslauga susiję 
terminai ir apibrėžtys.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų preliminarų 
mokėjimo paslaugų, sudarančių mažiausiai 
80 % reprezentatyviausių mokėjimo 
paslaugų, už kurias nacionaliniu lygmeniu 
imamas mokestis, sąrašą. Sąraše
pateikiamos su kiekviena nurodyta 
paslauga susijusios apibrėžtys.

Or. en

Pakeitimas 251
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų preliminarų
mažiausiai 20 mokėjimo paslaugų, 
sudarančių mažiausiai 80 % 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, už 
kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiami su 
kiekviena nurodyta paslauga susiję 
terminai ir apibrėžtys.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų preliminarų
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, 
sudarančių mažiausiai 80 % 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, už 
kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiami su 
kiekviena nurodyta paslauga susiję 
terminai ir apibrėžtys.

Or. en
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Pakeitimas 252
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų preliminarų 
mažiausiai 20 mokėjimo paslaugų, 
sudarančių mažiausiai 80 % 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, už 
kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiami su 
kiekviena nurodyta paslauga susiję 
terminai ir apibrėžtys.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų mokėjimo paslaugų, 
sudarančių mažiausiai 80 % 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, už 
kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiami su 
kiekviena nurodyta paslauga susiję 
terminai ir apibrėžtys.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į susijusias administracines sąnaudas, neaišku, ar terminijos standartizavimas 
tikrai naudingas.

Pakeitimas 253
Sari Essayah, Sampo Terho

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų preliminarų 
mažiausiai 20 mokėjimo paslaugų, 
sudarančių mažiausiai 80 % 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, už 
kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiami su 
kiekviena nurodyta paslauga susiję 
terminai ir apibrėžtys.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų mokėjimo paslaugų, 
sudarančių mažiausiai 80 % 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, už 
kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiami su 
kiekviena nurodyta paslauga susiję 
terminai ir apibrėžtys.

Or. en
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Pagrindimas

Kompetentingų institucijų nustatyti sąrašai turėtų būti baigtiniai. Galimi keisti reikalavimo 
dėl mažiausiai 20 paslaugų rezultatai, pvz., gali tekti išskaidyti tam tikras paslaugas. O jeigu 
mokėjimo paslaugų teikėjas neteikia visų standartizuotų mokėjimo paslaugų? Ši direktyva 
taikoma mokėjimo paslaugoms, apibrėžtoms Mokėjimo paslaugų direktyvoje ir Bendros 
mokėjimų eurais erdvės įgyvendinimo reglamente. 

Pakeitimas 254
Werner Langen, Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų preliminarų 
mažiausiai 20 mokėjimo paslaugų, 
sudarančių mažiausiai 80 % 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, už 
kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiami su 
kiekviena nurodyta paslauga susiję 
terminai ir apibrėžtys.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų mokėjimo paslaugų, 
sudarančių mažiausiai 80 % 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, už 
kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiami su 
kiekviena nurodyta paslauga susiję 
terminai ir apibrėžtys.

Or. de

Pakeitimas 255
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų preliminarų
mažiausiai 20 mokėjimo paslaugų, 
sudarančių mažiausiai 80 % 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, už 
kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų preliminarų 
mokėjimo paslaugų, sudarančių mažiausiai 
80 % reprezentatyviausių mokėjimo 
paslaugų, už kurias nacionaliniu lygmeniu 
imamas mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiami 
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mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiami su 
kiekviena nurodyta paslauga susiję 
terminai ir apibrėžtys.

su kiekviena nurodyta paslauga susiję 
terminai ir apibrėžtys.

Or. en

Pakeitimas 256
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų preliminarų 
mažiausiai 20 mokėjimo paslaugų, 
sudarančių mažiausiai 80 % 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, už 
kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiami su 
kiekviena nurodyta paslauga susiję 
terminai ir apibrėžtys.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų preliminarų 
mažiausiai 20 mokėjimo paslaugų, 
sudarančių mažiausiai 80 % 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, už 
kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiami su 
kiekviena nurodyta paslauga susiję 
terminai ir apibrėžtys, taip pat aiškiai 
nurodoma, ar joms taikomas nacionalinis 
arba ES reglamentavimas..

Or. en

Pakeitimas 257
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikydamos 1 dalį, kompetentingos 
institucijos atsižvelgia į paslaugas:

Išbraukta.

(1) kuriomis vartotojai dažniausiai 
naudojasi naudodamiesi mokėjimo 
sąskaita;
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(2) kurios vartotojams sudaro daugiausia 
išlaidų lyginant atskiras paslaugas;
(3) kurios vartotojams sudaro daugiausia 
bendrų išlaidų;
(4) kurios mokėjimo paslaugų teikėjams 
duoda daugiausia pelno lyginant atskiras 
paslaugas;
(5) kurios mokėjimo paslaugų teikėjams 
duoda daugiausia bendro pelno.
Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 
straipsnį EBI parengia gaires, kurios 
padėtų kompetentingoms institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrįsta apriboti mokėjimo paslaugų sąrašą, todėl jų atrankos kriterijai nereikalingi.

Pakeitimas 258
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikydamos 1 dalį, kompetentingos 
institucijos atsižvelgia į paslaugas:

Išbraukta.

(1) kuriomis vartotojai dažniausiai 
naudojasi naudodamiesi mokėjimo 
sąskaita;
(2) kurios vartotojams sudaro daugiausia 
išlaidų lyginant atskiras paslaugas;
(3) kurios vartotojams sudaro daugiausia 
bendrų išlaidų;
(4) kurios mokėjimo paslaugų teikėjams 
duoda daugiausia pelno lyginant atskiras 
paslaugas;
(5) kurios mokėjimo paslaugų teikėjams 
duoda daugiausia bendro pelno.
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Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 
straipsnį EBI parengia gaires, kurios 
padėtų kompetentingoms institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Derėtų numatyti lankstumo galimybes valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kai jos 
nustato mokėjimo paslaugas, kurios tinka įtraukti į sąrašą.

Pakeitimas 259
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikydamos 1 dalį, kompetentingos 
institucijos atsižvelgia į paslaugas:

Išbraukta.

(1) kuriomis vartotojai dažniausiai 
naudojasi naudodamiesi mokėjimo 
sąskaita;
(2) kurios vartotojams sudaro daugiausia 
išlaidų lyginant atskiras paslaugas;
(3) kurios vartotojams sudaro daugiausia 
bendrų išlaidų;
(4) kurios mokėjimo paslaugų teikėjams 
duoda daugiausia pelno lyginant atskiras 
paslaugas;
(5) kurios mokėjimo paslaugų teikėjams 
duoda daugiausia bendro pelno.
Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 
straipsnį EBI parengia gaires, kurios 
padėtų kompetentingoms institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 260
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikydamos 1 dalį, kompetentingos 
institucijos atsižvelgia į paslaugas:

Išbraukta.

(1) kuriomis vartotojai dažniausiai 
naudojasi naudodamiesi mokėjimo 
sąskaita;
(2) kurios vartotojams sudaro daugiausia 
išlaidų lyginant atskiras paslaugas;
(3) kurios vartotojams sudaro daugiausia 
bendrų išlaidų;
(4) kurios mokėjimo paslaugų teikėjams 
duoda daugiausia pelno lyginant atskiras 
paslaugas;
(5) kurios mokėjimo paslaugų teikėjams 
duoda daugiausia bendro pelno.
Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 
straipsnį EBI parengia gaires, kurios 
padėtų kompetentingoms institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 261
Sari Essayah, Sampo Terho

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikydamos 1 dalį, kompetentingos 
institucijos atsižvelgia į paslaugas:

Išbraukta.

(1) kuriomis vartotojai dažniausiai 
naudojasi naudodamiesi mokėjimo 
sąskaita;
(2) kurios vartotojams sudaro daugiausia 
išlaidų lyginant atskiras paslaugas;
(3) kurios vartotojams sudaro daugiausia 
bendrų išlaidų;
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(4) kurios mokėjimo paslaugų teikėjams 
duoda daugiausia pelno lyginant atskiras 
paslaugas;
(5) kurios mokėjimo paslaugų teikėjams 
duoda daugiausia bendro pelno.
Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 
straipsnį EBI parengia gaires, kurios 
padėtų kompetentingoms institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Šiuos kriterijus būtų labai sunku įgyvendinti praktiškai ir tai būtų sudėtingas procesas, EBI 
taip pat būtų sunku juos apibrėžti. Asmeniniai vartojimo įpročiai daro įtaką mokėjimo 
paslaugų naudojimui ir jos gali kisti kas dvi savaitės arba kas mėnesį. Mokėjimo paslaugų 
teikėjai (MPT) taip pat turi lojalumo programas, pagal kurias skirtingiems klientams 
numatomos skirtingos nuolaidos. Nuostatomis dėl kriterijų neatsižvelgiama į skirtingas MPT 
sąnaudų struktūras. Be to, nurodyta informacija dažnai būna verslo arba profesinė paslaptis.

Pakeitimas 262
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikydamos 1 dalį, kompetentingos 
institucijos atsižvelgia į paslaugas:

Išbraukta.

(1) kuriomis vartotojai dažniausiai 
naudojasi naudodamiesi mokėjimo 
sąskaita;
(2) kurios vartotojams sudaro daugiausia 
išlaidų lyginant atskiras paslaugas;
(3) kurios vartotojams sudaro daugiausia 
bendrų išlaidų;
(4) kurios mokėjimo paslaugų teikėjams 
duoda daugiausia pelno lyginant atskiras 
paslaugas;
(5) kurios mokėjimo paslaugų teikėjams 
duoda daugiausia bendro pelno.



PE516.948v01-00 100/167 AM\1002483LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 263
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės pateikia Komisijai 1 
dalyje nurodytus preliminarius sąrašus 
per 6 mėnesius nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į susijusias administracines sąnaudas, neaišku, ar terminijos standartizavimas 
tikrai naudingas.

Pakeitimas 264
Sari Essayah, Sampo Terho

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės pateikia Komisijai 1 
dalyje nurodytus preliminarius sąrašus per
6 mėnesius nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo.

3. Valstybės narės pateikia Komisijai 1 
dalyje nurodytus sąrašus per vienerius 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Šeši mėnesiai yra labai trumpas laikas sąrašų parengimui, praktiškesnis būtų vienerių metų 
terminas.
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Pakeitimas 265
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės pateikia Komisijai 1 
dalyje nurodytus preliminarius sąrašus per
6 mėnesius nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo.

3. Valstybės narės pateikia Komisijai 1 
dalyje nurodytus preliminarius sąrašus per
vienerius metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 266
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal
24 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl ES standartizuotos terminijos, 
susijusios su tomis mokėjimo 
paslaugomis, kurios yra bendros bent 
daugumai valstybių narių, nustatymo 
remiantis preliminariais sąrašais, 
pateiktais pagal 3 dalį. ES standartizuota 
terminija apims bendrus terminus ir 
apibrėžtis, susijusius su bendromis 
paslaugomis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į susijusias administracines sąnaudas, neaišku, ar terminijos standartizavimas 
tikrai naudingas.

Pakeitimas 267
Sari Essayah, Sampo Terho
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
24 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl ES standartizuotos terminijos, 
susijusios su tomis mokėjimo 
paslaugomis, kurios yra bendros bent 
daugumai valstybių narių, nustatymo 
remiantis preliminariais sąrašais, 
pateiktais pagal 3 dalį. ES standartizuota 
terminija apims bendrus terminus ir 
apibrėžtis, susijusius su bendromis 
paslaugomis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ES lygmens standartizavimas dėl nacionalinių skirtumų, kalbos problemų, skirtingo aiškinimo 
ir pan. sukeltų sunkumų. Vartotojų įpročiai ir lūkesčiai skirtingose valstybėse narėse skiriasi. 
Pvz., Suomijoje čekiai arba tiesioginis debetas labai retai naudojami, taip pat retėja grynųjų 
pinigų naudojimas. Suomijoje tiesioginio debeto dalis visuose ne grynųjų pinigų mokėjimuose 
tesudaro 4 proc., tačiau Prancūzijoje ir Vokietijoje ji gerokai didesnė.

Pakeitimas 268
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
24 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl ES standartizuotos terminijos, 
susijusios su tomis mokėjimo paslaugomis, 
kurios yra bendros bent daugumai 
valstybių narių, nustatymo remiantis 
preliminariais sąrašais, pateiktais pagal 3 
dalį. ES standartizuota terminija apims
bendrus terminus ir apibrėžtis, susijusius 
su bendromis paslaugomis.

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
24 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl ES standartizuoto sąrašo, susijusio su 
tomis mokėjimo paslaugomis, kurios yra 
bendros bent daugumai valstybių narių, 
nustatymo remiantis preliminariais 
sąrašais, pateiktais pagal 3 dalį. ES
standartizuotas sąrašas apims bendras
apibrėžtis, kuriomis taip bus pateikti 
bendrųjų paslaugų, naudojamų 
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daugumoje valstybių narių, paaiškinimai.
Naudojant šį sąrašą vartotojai lengviau 
palygins tas pačias paslaugas, teikiamas 
kitose valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 269
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
24 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl ES standartizuotos terminijos, 
susijusios su tomis mokėjimo paslaugomis, 
kurios yra bendros bent daugumai 
valstybių narių, nustatymo remiantis 
preliminariais sąrašais, pateiktais pagal 3 
dalį. ES standartizuota terminija apims 
bendrus terminus ir apibrėžtis, susijusius su 
bendromis paslaugomis.

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
24 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl ES standartizuotos terminijos, 
susijusios su tomis paslaugomis, kurios 
turi sąsajų su mokėjimo sąskaitomis, 
kurios yra bendros bent daugumai 
valstybių narių, nustatymo remiantis 
preliminariais sąrašais, pateiktais pagal 3 
dalį. ES standartizuota terminija apims 
bendrus terminus ir apibrėžtis, susijusius su 
bendromis paslaugomis. Kiekvienai 
paslaugai taikomas tik vienas 
pavadinimas.

Or. en

Pakeitimas 270
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
24 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl ES standartizuotos terminijos, 
susijusios su tomis mokėjimo paslaugomis, 

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
24 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl ES standartizuotos terminijos, 
susijusios su tomis paslaugomis, kurios 



PE516.948v01-00 104/167 AM\1002483LT.doc

LT

kurios yra bendros bent daugumai 
valstybių narių, nustatymo remiantis 
preliminariais sąrašais, pateiktais pagal 3 
dalį. ES standartizuota terminija apims 
bendrus terminus ir apibrėžtis, susijusius su 
bendromis paslaugomis.

turi sąsajų su mokėjimo sąskaitomis, 
kurios yra bendros bent daugumai 
valstybių narių, nustatymo remiantis 
preliminariais sąrašais, pateiktais pagal 3 
dalį. ES standartizuota terminija apims 
bendrus terminus ir apibrėžtis, susijusius su 
bendromis paslaugomis.

Or. en

Pakeitimas 271
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal
24 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl ES standartizuotos terminijos, 
susijusios su tomis mokėjimo paslaugomis, 
kurios yra bendros bent daugumai 
valstybių narių, nustatymo remiantis 
preliminariais sąrašais, pateiktais pagal 3 
dalį. ES standartizuota terminija apims 
bendrus terminus ir apibrėžtis, susijusius su 
bendromis paslaugomis.

4. Komisija, vadovaudamasi gairėmis, 
parengtomis remiantis preliminariais 
sąrašais, pateiktais pagal 3 dalį, gali 
pasiūlyti standartizuotą ES terminiją, 
susijusią su tomis mokėjimo paslaugomis, 
kurios yra bendros bent daugumai 
valstybių narių. ES standartizuota terminija 
apims bendrus terminus ir apibrėžtis, 
susijusius su bendromis paslaugomis.

Or. de

Pakeitimas 272
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
24 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl ES standartizuotos terminijos, 
susijusios su tomis mokėjimo paslaugomis, 
kurios yra bendros bent daugumai 

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
24 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl ES standartizuotos terminijos, 
susijusios su tomis mokėjimo paslaugomis, 
kurios yra bendros bent daugumai 
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valstybių narių, nustatymo remiantis 
preliminariais sąrašais, pateiktais pagal 3 
dalį. ES standartizuota terminija apims 
bendrus terminus ir apibrėžtis, susijusius su 
bendromis paslaugomis.

valstybių narių, nustatymo remiantis 
preliminariais sąrašais, pateiktais pagal 3 
dalį. ES standartizuota terminija, kuri turi 
būti aiški ir glausta, apims bendrus 
terminus ir apibrėžtis, susijusius su 
bendromis paslaugomis.

Or. en

Pakeitimas 273
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 4 dalyje nurodytus deleguotuosius 
aktus paskelbus Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje, kiekviena valstybė 
narė pagal 4 dalį priimtą ES 
standartizuotą terminiją nedelsdama 
įtraukia į 1 dalyje nurodytą preliminarų 
sąrašą ir tą sąrašą paskelbia.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 274
Sari Essayah, Sampo Terho

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 4 dalyje nurodytus deleguotuosius 
aktus paskelbus Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje, kiekviena valstybė 
narė pagal 4 dalį priimtą ES 
standartizuotą terminiją nedelsdama 
įtraukia į 1 dalyje nurodytą preliminarų 
sąrašą ir tą sąrašą paskelbia.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 275
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 4 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus 
paskelbus Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje, kiekviena valstybė narė pagal 4 
dalį priimtą ES standartizuotą terminiją 
nedelsdama įtraukia į 1 dalyje nurodytą 
preliminarų sąrašą ir tą sąrašą paskelbia.

5. 4 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus 
paskelbus Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje, kiekviena valstybė narė
nedelsdama paskelbia pagal 4 dalį
parengtą ES standartizuotą sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 276
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 4 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus 
paskelbus Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje, kiekviena valstybė narė pagal 4 
dalį priimtą ES standartizuotą terminiją 
nedelsdama įtraukia į 1 dalyje nurodytą 
preliminarų sąrašą ir tą sąrašą paskelbia.

5. 4 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus 
paskelbus Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje, kiekviena valstybė narė pagal 4 
dalį priimtą ES standartizuotą terminiją 
nedelsdama įtraukia į 1 dalyje nurodytą 
preliminarų sąrašą ir tą sąrašą paskelbia. Į 
šį sąrašą įtraukti mokėjimo sąskaitų 
paslaugų mokesčiai kai kuriose valstybėse 
narėse gali būti teisiškai draudžiami. Tai, 
ar tam tikras mokestis už paslaugą 
taikytinas konkrečioje valstybėje narėje, 
nustatoma vadovaujantis atitinkamomis 
tos valstybės narės teisės nuostatomis.

Or. en
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Pagrindimas

Net ir nustačius mokėjimo sąskaitų paslaugų mokesčių standartizuotą ES terminiją reikės 
atsižvelgti į nacionalinės teisės struktūrų skirtumus šių mokesčių taikymo srityje. Šis 
pakeitimas grindžiamas Vokietijos vartotojų apsaugos organizacijų asociacijos (vok. VZBV) 
pasiūlymu.

Pakeitimas 277
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, prieš 
sudarydami mokėjimo sąskaitos sutartį su 
vartotoju, mokėjimo paslaugų teikėjai 
vartotojui pateiktų informacijos apie 
mokesčius dokumentą, kuriame būtų 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytas 
reprezentatyviausių paslaugų sąrašas ir 
atitinkami mokesčiai už kiekvieną 
paslaugą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad, prieš 
sudarydami mokėjimo sąskaitos sutartį su 
vartotoju, mokėjimo paslaugų teikėjai 
vartotojui pateiktų išsamų informacijos 
apie mokesčius dokumentą, kuriame būtų
išskirtas 3 straipsnio 5 dalyje nurodytas 
reprezentatyviausių paslaugų sąrašas ir 
atitinkami mokesčiai už kiekvieną 
paslaugą. Jei mokėjimo paslaugų teikėjas 
pakeičia mokesčius, vartotojai apie tuos 
pokyčius išsamiai informuojami raštu.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas Socialinės platformos ir Vokietijos nepriklausomų gerovės darbo 
organizacijų asociacijos pasiūlymais.

Pakeitimas 278
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, prieš 
sudarydami mokėjimo sąskaitos sutartį su 

1. Valstybės narės užtikrina, kad, prieš 
sudarydami mokėjimo sąskaitos sutartį su 
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vartotoju, mokėjimo paslaugų teikėjai 
vartotojui pateiktų informacijos apie 
mokesčius dokumentą, kuriame būtų 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytas 
reprezentatyviausių paslaugų sąrašas ir 
atitinkami mokesčiai už kiekvieną 
paslaugą.

vartotoju, mokėjimo paslaugų teikėjai 
vartotojui pateiktų informacijos apie 
mokesčius dokumentą, kuriame būtų 
3 straipsnio 5 dalyje nurodytas 
reprezentatyviausių paslaugų sąrašas ir 
atitinkami mokesčiai už kiekvieną 
paslaugą, taip pat visos kitos paslaugos ir 
atitinkami mokesčiai, susiję su sąskaita, 
jei tokių yra.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie mokesčius dokumente vartotojas turėtų gauti visapusišką informaciją apie 
visas sąnaudas, susijusias su mokėjimo sąskaita.

Pakeitimas 279
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, prieš 
sudarydami mokėjimo sąskaitos sutartį su 
vartotoju, mokėjimo paslaugų teikėjai 
vartotojui pateiktų informacijos apie 
mokesčius dokumentą, kuriame būtų 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytas 
reprezentatyviausių paslaugų sąrašas ir 
atitinkami mokesčiai už kiekvieną 
paslaugą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad, prieš 
sudarydami mokėjimo sąskaitos sutartį su 
vartotoju, mokėjimo paslaugų teikėjai 
vartotojui pateiktų informacijos apie 
mokesčius dokumentą, kuriame būtų 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytas 
reprezentatyviausių paslaugų sąrašas ir 
atitinkami mokesčiai už kiekvieną 
paslaugą. Keičiant mokėtinus mokesčius 
vartotojus privaloma tinkamai informuoti 
apie naujas mokesčių nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 280
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, prieš 
sudarydami mokėjimo sąskaitos sutartį su 
vartotoju, mokėjimo paslaugų teikėjai 
vartotojui pateiktų informacijos apie 
mokesčius dokumentą, kuriame būtų 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytas 
reprezentatyviausių paslaugų sąrašas ir 
atitinkami mokesčiai už kiekvieną 
paslaugą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad, prieš 
sudarydami mokėjimo sąskaitos sutartį su 
vartotoju, mokėjimo paslaugų teikėjai 
vartotojui deramu laiku pateiktų
informatyvų informacijos apie mokesčius 
dokumentą, kuriame būtų 3 straipsnio 5 
dalyje nurodytas reprezentatyviausių 
paslaugų sąrašas ir atitinkami mokesčiai už 
kiekvieną paslaugą.

Or. en

Pakeitimas 281
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, prieš 
sudarydami mokėjimo sąskaitos sutartį su 
vartotoju, mokėjimo paslaugų teikėjai 
vartotojui pateiktų informacijos apie 
mokesčius dokumentą, kuriame būtų 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytas 
reprezentatyviausių paslaugų sąrašas ir 
atitinkami mokesčiai už kiekvieną 
paslaugą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad, prieš 
sudarydami mokėjimo sąskaitos sutartį su 
vartotoju, mokėjimo paslaugų teikėjai 
vartotojui pateiktų informacijos apie 
mokesčius dokumentą, kuriame būtų 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytas 
reprezentatyviausių paslaugų sąrašas ir 
atitinkami mokesčiai už kiekvieną 
paslaugą.

Or. en

Pagrindimas

Reikalinga dėl pasiūlymo išbraukti 3 straipsnio 5 dalį.

Pakeitimas 282
Peter Simon, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu keičiami mokėtini mokesčiai, 
mokėjimo paslaugų teikėjai pagrindžia 
vartotojui tą pakeitimą ir raštu 
informuoja jį apie dydį.

Or. de

Pakeitimas 283
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Valstybės narės užtikrina, kad 
mokėjimo paslaugų teikėjai nebūtų leista 
imti jokių mokesčių, kurie nėra išvardyti 
informacijos apie mokesčius dokumente.

Or. en

Pagrindimas

Tai reikalinga siekiant užtikrinti, kad informacijos apie mokesčius dokumentas būtų išsamus 
(BEUC).

Pakeitimas 284
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Valstybės narės užtikrina, kad 
mokėjimo paslaugų teikėjai nenustatytų 
jokių mokesčių, kurie nėra aiškiai 
nurodyti informacijos apie mokesčius 
dokumente.
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Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad vartotojai pasitikėtų, jog informacijos apie mokesčius dokumente nėra 
paslėptų mokesčių.

Pakeitimas 285
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Mokėjimo paslaugų teikėjams 
neleista imti jokių mokesčių, kurie nėra 
nurodyti atitinkamame informacijos apie 
mokesčius dokumente.

Or. en

Pakeitimas 286
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei viena ar daugiau 1 dalyje nurodytų 
mokėjimo paslaugų siūloma kaip
finansinių paslaugų paketo dalis, 
informacijos apie mokesčius dokumente
nurodoma, kurios iš 1 dalyje nurodytų 
paslaugų yra įtrauktos į paketą, mokestis 
už visą paketą ir mokestis už 1 dalyje 
nenurodytas paslaugas.

2. Jei viena ar daugiau 1 dalyje nurodytų 
mokėjimo paslaugų siūloma kaip
mokėjimo paslaugų paketo, už kurį 
imamas paketo mokestis, dalis, 
informacijos apie mokesčius dokumente
nurodomas mokestis už visą paketą, į 
paketą įtrauktos paslaugos, taip pat
mokestis už mokėjimo paslaugas, kurioms 
netaikomas paketo mokestis.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kad yra skirtumas tarp sąskaitų, į kurias įeina daugiau paslaugų, ir 
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sąskaitų, kurios įtrauktos į paketą kartu su kitomis finansinėmis paslaugomis, pvz., draudimo 
paslaugomis. Pastaruoju atveju paslaugų negalima parduoti atskirai. Tokiu atveju reikėtų 
įtraukti reikalavimą, kad mokėjimo paslaugų teikėjas praneštų vartotojui apie sąnaudas, 
susijusias su mokėjimo sąskaitos, įtrauktos į paslaugų paketą, atidarymu, ir patikrintų, ar 
vartotojui gali būti siūlomas paslaugų paketas.

Pakeitimas 287
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei viena ar daugiau 1 dalyje nurodytų
mokėjimo paslaugų siūloma kaip 
finansinių paslaugų paketo dalis, 
informacijos apie mokesčius dokumente
nurodoma, kurios iš 1 dalyje nurodytų 
paslaugų yra įtrauktos į paketą, mokestis 
už visą paketą ir mokestis už 1 dalyje 
nenurodytas paslaugas.

2. Jei viena ar daugiau 1 dalyje nurodytų 
paslaugų siūloma kaip finansinių paslaugų 
paketo dalis, informacijos apie mokesčius 
dokumente nurodomas mokestis už visą 
paketą, taip pat atskiri mokesčiai už
paslaugas, įtrauktas į paketą.

Or. en

Pakeitimas 288
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei viena ar daugiau 1 dalyje nurodytų 
mokėjimo paslaugų siūloma kaip 
finansinių paslaugų paketo dalis, 
informacijos apie mokesčius dokumente 
nurodoma, kurios iš 1 dalyje nurodytų 
paslaugų yra įtrauktos į paketą, mokestis už 
visą paketą ir mokestis už 1 dalyje 
nenurodytas paslaugas.

2. Jei viena ar daugiau 1 dalyje nurodytų su
mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų 
siūloma kaip finansinių paslaugų paketo 
dalis, informacijos apie mokesčius 
dokumente nurodoma, kurios iš 1 dalyje 
nurodytų paslaugų yra įtrauktos į paketą, 
mokestis už visą paketą ir mokestis už 1 
dalyje nenurodytas paslaugas.

Or. en
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Pakeitimas 289
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei viena ar daugiau 1 dalyje nurodytų 
mokėjimo paslaugų siūloma kaip 
finansinių paslaugų paketo dalis, 
informacijos apie mokesčius dokumente 
nurodoma, kurios iš 1 dalyje nurodytų 
paslaugų yra įtrauktos į paketą, mokestis už 
visą paketą ir mokestis už 1 dalyje 
nenurodytas paslaugas.

2. Jei viena ar daugiau 1 dalyje nurodytų su
mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų 
siūloma kaip finansinių paslaugų paketo 
dalis, informacijos apie mokesčius 
dokumente nurodoma, kurios iš 1 dalyje 
nurodytų paslaugų yra įtrauktos į paketą, 
mokestis už visą paketą ir mokestis už 1 
dalyje nenurodytas paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 290
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei viena ar daugiau 1 dalyje nurodytų 
mokėjimo paslaugų siūloma kaip 
finansinių paslaugų paketo dalis, 
informacijos apie mokesčius dokumente 
nurodoma, kurios iš 1 dalyje nurodytų 
paslaugų yra įtrauktos į paketą, mokestis už 
visą paketą ir mokestis už 1 dalyje 
nenurodytas paslaugas.

2. Jei viena ar daugiau 1 dalyje nurodytų 
mokėjimo paslaugų siūloma kaip 
finansinių paslaugų paketo dalis, 
informacijos apie mokesčius dokumente 
nurodoma, kurios iš 1 dalyje nurodytų 
paslaugų yra įtrauktos į paketą, mokestis už 
visą paketą, tai, ar įmanoma paketo dalis 
pirkti atskirai, mokestis už 1 dalyje 
nenurodytas paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 291
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei viena ar daugiau 1 dalyje nurodytų 
mokėjimo paslaugų siūloma kaip 
finansinių paslaugų paketo dalis, 
informacijos apie mokesčius dokumente 
nurodoma, kurios iš 1 dalyje nurodytų 
paslaugų yra įtrauktos į paketą, mokestis už 
visą paketą ir mokestis už 1 dalyje 
nenurodytas paslaugas.

2. Jei viena ar daugiau 1 dalyje nurodytų 
mokėjimo paslaugų siūloma kaip 
finansinių paslaugų paketo dalis, 
informacijos apie mokesčius dokumente 
nurodoma, kurios iš 1 dalyje nurodytų 
paslaugų yra įtrauktos į paketą, ir mokestis 
už visą paketą.

Or. en

Pagrindimas

Paketų atveju nederėtų reikalauti pateikti informaciją apie pavienių paslaugų kainas, nes 
paketas siūlomas už nustatyto dydžio mėnesinį mokestį. Pavienio kredito pervedimo kainos 
nustatymas būtų gana sunkus ir neatitiktų vartotojų poreikių.

Pakeitimas 292
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei viena ar daugiau 1 dalyje nurodytų 
mokėjimo paslaugų siūloma kaip 
finansinių paslaugų paketo dalis, 
informacijos apie mokesčius dokumente 
nurodoma, kurios iš 1 dalyje nurodytų 
paslaugų yra įtrauktos į paketą, mokestis už 
visą paketą ir mokestis už 1 dalyje 
nenurodytas paslaugas.

2. Jei viena ar daugiau 1 dalyje nurodytų 
mokėjimo paslaugų siūloma kaip 
finansinių paslaugų paketo dalis, 
informacijos apie mokesčius dokumente 
nurodoma, kurios iš 1 dalyje nurodytų 
paslaugų yra įtrauktos į paketą, ir mokestis
už visą paketą.

Or. en

Pakeitimas 293
Philippe De Backer
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei viena ar daugiau 1 dalyje nurodytų 
mokėjimo paslaugų siūloma kaip 
finansinių paslaugų paketo dalis, 
informacijos apie mokesčius dokumente 
nurodoma, kurios iš 1 dalyje nurodytų 
paslaugų yra įtrauktos į paketą, mokestis už 
visą paketą ir mokestis už 1 dalyje 
nenurodytas paslaugas.

2. Jei viena ar daugiau 1 dalyje nurodytų 
mokėjimo paslaugų siūloma kaip 
finansinių paslaugų paketo dalis, 
informacijos apie mokesčius dokumente 
nurodoma, kurios iš 1 dalyje nurodytų 
paslaugų yra įtrauktos į paketą, mokestis už 
visą paketą.

Or. en

Pakeitimas 294
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pavadinimas „Informacijos apie 
mokesčius dokumentas“ aiškiai 
pateikiamas informacijos apie mokesčius 
dokumento pirmo puslapio viršuje šalia 
bendro simbolio, kad būtų galima šį 
dokumentą atskirti nuo kitų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis detalumas netinkamas direktyvai.

Pakeitimas 295
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pavadinimas „Informacijos apie 
mokesčius dokumentas“ aiškiai 
pateikiamas informacijos apie mokesčius 
dokumento pirmo puslapio viršuje šalia 
bendro simbolio, kad būtų galima šį 
dokumentą atskirti nuo kitų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kainų sąrašas pateikiamas klientui prieš sudarant sutartį, pvz., žr. Mokėjimo paslaugų 
direktyvos 41 straipsnį ir 42 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 296
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pavadinimas „Informacijos apie 
mokesčius dokumentas“ aiškiai 
pateikiamas informacijos apie mokesčius 
dokumento pirmo puslapio viršuje šalia 
bendro simbolio, kad būtų galima šį 
dokumentą atskirti nuo kitų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 297
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Aiškiai nurodoma, ar informacijos 
apie mokesčius dokumente pateikiama 
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nuoroda į su mokėjimo sąskaita susijusias 
paslaugas, teikiamas filiale arba 
internetu. 

Or. en

Pakeitimas 298
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Aiškiai nurodoma, ar informacijos 
apie mokesčius dokumente pateikiama 
nuoroda į su mokėjimo sąskaita susijusias 
paslaugas, teikiamas filiale arba 
internetu. 

Or. en

Pakeitimas 299
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Informacijos apie mokesčius 
dokumentas taikytinais atvejais apima 
atitinkamas viso 3 straipsnio 1 dalyje 
nurodyto reprezentatyviausių paslaugų 
sąrašo paslaugas ir atitinkamus 
mokesčius už kiekvieną paslaugą.

Or. en

Pakeitimas 300
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
mokėjimo paslaugų teikėjai vartotojams 
pateiktų glosarijų, kuriame būtų bent 1 
dalyje nurodytų mokėjimo paslaugų 
sąrašas ir susijusios apibrėžtys.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų užtekti kompetentingų institucijų pateikto standartizuoto sąrašo.

Pakeitimas 301
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojams pateiktų
glosarijų, kuriame būtų bent 1 dalyje 
nurodytų mokėjimo paslaugų sąrašas ir 
susijusios apibrėžtys.

4. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojams pateiktų visų
1 dalyje nurodytų paslaugų glosarijų ir 
susijusias apibrėžtis.

Or. en

Pakeitimas 302
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojams pateiktų
glosarijų, kuriame būtų bent 1 dalyje 
nurodytų mokėjimo paslaugų sąrašas ir 
susijusios apibrėžtys.

4. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojams pateiktų 1 
dalyje nurodytų mokėjimo paslaugų sąrašą 
ir susijusias apibrėžtis.
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Or. en

Pakeitimas 303
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojams pateiktų 
glosarijų, kuriame būtų bent 1 dalyje 
nurodytų mokėjimo paslaugų sąrašas ir 
susijusios apibrėžtys.

4. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojams pateiktų 
glosarijų, kuriame būtų bent 1 dalyje 
nurodytų paslaugų sąrašas ir susijusios 
apibrėžtys.

Or. en

Pakeitimas 304
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės įpareigoja mokėjimo 
paslaugų teikėjus užtikrinti, kad 
glosarijus būtų parengtas aiškia, 
nedviprasmiška ir netechnine kalba.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nereikėtų mokėjimo paslaugų teikėjų įpareigoti papildomai aiškinti sąrašus, kurie turėtų būti 
ir taip pakankamai aiškūs.

Pakeitimas 305
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės įpareigoja mokėjimo 
paslaugų teikėjus užtikrinti, kad glosarijus
būtų parengtas aiškia, nedviprasmiška ir 
netechnine kalba.

5. Valstybės narės įpareigoja mokėjimo 
paslaugų teikėjus užtikrinti, kad sąrašas
būtų parengtas aiškia, nedviprasmiška ir 
netechnine kalba.

Or. en

Pakeitimas 306
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Informacijos apie mokesčius dokumentą 
ir glosarijų mokėjimo paslaugų teikėjai 
visuomet nemokamai teikia patvariąja 
laikmena vartotojams prieinamose 
patalpose ir elektronine forma savo 
svetainėse.

6. Informacijos apie mokesčius dokumentą 
ir glosarijų mokėjimo paslaugų teikėjai 
visuomet nemokamai teikia patvariąja 
laikmena visiems vartotojams prieinamose 
patalpose, nepaisant to, ar vartotojai jau 
yra atitinkamo mokėjimo paslaugų teikėjo 
klientai, ir visam laikui elektronine forma
lengvai prieinamu ir vartotojui patogiu 
būdu savo svetainėse.

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo, paremto VZBV informacija, paskirtis – užtikrinti, kad informacijos apie 
mokesčius dokumentą mokėjimo paslaugų teikėjai klientams ir ne klientams pateiktų internete. 
Neseniai paskelbtas Vokietijos vartotojų apsaugos fondo tyrimas parodė, kad daugiau kaip 
trečdalis iš 1500 apklaustų Vokietijos bankų internete ir vartotojams, kurie dar nebuvo jų 
klientai, nenurodė savo palūkanų normų, taikomų einamųjų sąskaitų lėšų pereikvojimui.

Pakeitimas 307
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Informacijos apie mokesčius dokumentą 
ir glosarijų mokėjimo paslaugų teikėjai
visuomet nemokamai teikia patvariąja 
laikmena vartotojams prieinamose 
patalpose ir elektronine forma savo 
svetainėse.

6. Informacijos apie mokesčius dokumentą 
ir glosarijų mokėjimo paslaugų teikėjai
paprašius nemokamai teikia patvariąja 
laikmena vartotojams prieinamose 
patalpose ir elektronine forma savo 
svetainėse.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas, kad mokėjimo paslaugų teikėjai visuomet turėtų tų glosarijų egzempliorių, yra 
neproporcingas.

Pakeitimas 308
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Informacijos apie mokesčius dokumentą 
ir glosarijų mokėjimo paslaugų teikėjai
visuomet nemokamai teikia patvariąja 
laikmena vartotojams prieinamose 
patalpose ir elektronine forma savo 
svetainėse.

6. Informacijos apie mokesčius dokumentą 
ir glosarijų mokėjimo paslaugų teikėjai 
nemokamai teikia patvariąja laikmena 
vartotojams prieinamose patalpose ir 
elektronine forma savo svetainėse.

Or. en

Pakeitimas 309
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Informacijos apie mokesčius dokumentą 
ir glosarijų mokėjimo paslaugų teikėjai 

6. Informacijos apie mokesčius dokumentą 
ir glosarijų mokėjimo paslaugų teikėjai 
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visuomet nemokamai teikia patvariąja 
laikmena vartotojams prieinamose 
patalpose ir elektronine forma savo 
svetainėse.

visuomet nemokamai teikia patvariąja 
laikmena vartotojams prieinamose 
patalpose ir elektronine forma savo 
svetainėse. Glosarijus patvariąja laikmena 
turėtų būti teikiamas to paprašius.

Or. en

Pakeitimas 310
Peter Simon, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Informacijos apie mokesčius dokumentą 
ir glosarijų mokėjimo paslaugų teikėjai 
visuomet nemokamai teikia patvariąja 
laikmena vartotojams prieinamose 
patalpose ir elektronine forma savo 
svetainėse.

6. Informacijos apie mokesčius dokumentą 
ir glosarijų mokėjimo paslaugų teikėjai 
visuomet nemokamai teikia patvariąja 
laikmena vartotojams prieinamose 
patalpose ir elektronine forma savo 
svetainėse, kur juos turi būti lengva 
surasti.

Or. de

Pakeitimas 311
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Informacijos apie mokesčius dokumentą 
ir glosarijų mokėjimo paslaugų teikėjai 
visuomet nemokamai teikia patvariąja 
laikmena vartotojams prieinamose 
patalpose ir elektronine forma savo 
svetainėse.

6. Informacijos apie mokesčius dokumentą 
ir standartizuotą sąrašą mokėjimo 
paslaugų teikėjai visuomet nemokamai 
teikia patvariąja laikmena vartotojams 
prieinamose patalpose ir elektronine forma 
savo svetainėse.

Or. en
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Pakeitimas 312
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
26 straipsnį priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriuose apibrėžiamas informacijos apie 
mokesčius dokumento formatas, jo 
bendras simbolis ir tvarka, kaip 
informacijos apie mokesčius dokumente 
turi būti pateiktos 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytos paslaugos.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 313
Sari Essayah, Sampo Terho

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
26 straipsnį priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriuose apibrėžiamas informacijos apie 
mokesčius dokumento formatas, jo 
bendras simbolis ir tvarka, kaip 
informacijos apie mokesčius dokumente 
turi būti pateiktos 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytos paslaugos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Formato reikalavimus derėtų palikti nustatyti valstybėms narėms.

Pakeitimas 314
Syed Kamall
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
26 straipsnį priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriuose apibrėžiamas informacijos apie 
mokesčius dokumento formatas, jo
bendras simbolis ir tvarka, kaip 
informacijos apie mokesčius dokumente 
turi būti pateiktos 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytos paslaugos.

7. Valstybės narės apibrėžia informacijos 
apie mokesčius dokumento formatą, jo
bendrą simbolį ir tvarką, kaip informacijos 
apie mokesčius dokumente turi būti 
pateiktos 3 straipsnio 5 dalyje nurodytos 
paslaugos.

Or. en

Pagrindimas

Toks dokumentas turėtų būti parengtas valstybių narių lygmeniu, siekiant užtikrinti atitiktį 
nacionaliniams ypatumams.

Pakeitimas 315
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
26 straipsnį priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriuose apibrėžiamas informacijos apie 
mokesčius dokumento formatas, jo
bendras simbolis ir tvarka, kaip 
informacijos apie mokesčius dokumente 
turi būti pateiktos 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytos paslaugos.

7. Valstybės narės apibrėžia informacijos 
apie mokesčius dokumento formatą, jo
bendrą simbolį ir tvarką, kaip informacijos 
apie mokesčius dokumente turi būti 
pateiktos 3 straipsnio 5 dalyje nurodytos 
paslaugos.

Or. en

Pakeitimas 316
Olle Ludvigsson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
26 straipsnį priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriuose apibrėžiamas informacijos apie 
mokesčius dokumento formatas, jo bendras 
simbolis ir tvarka, kaip informacijos apie 
mokesčius dokumente turi būti pateiktos 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytos paslaugos.

7. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
26 straipsnį priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriuose apibrėžiamas informacijos apie 
mokesčius dokumento formatas, jo bendras 
simbolis ir tvarka, kaip informacijos apie 
mokesčius dokumente turi būti pateiktos 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytos paslaugos ir
visos kitos paslaugos.

Or. en

Pakeitimas 317
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Valstybės narės pradeda taikyti 
pirmiau minėtas nuostatas ne vėliau kaip 
praėjus vieneriems metams po 3 straipsnio 
5 dalyje nurodytų sąrašų ir šio straipsnio 
7 dalyje nurodytų įgyvendinimo aktų 
paskelbimo.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pradėti informacijos apie mokesčius dokumento ir glosarijaus 
įgyvendinimo laikotarpį, kai bus faktiškai prieinama reikalaujama standartizuota informacija, 
taip pat atsižvelgiama į investicijas, kurias reikės skirti mokėjimo paslaugų teikėjams, ypač 
susijusias su IT. Šis pakeitimas grindžiamas Vokietijos bankininkystės sektoriaus asociacijos 
(vok. Deutsche Kreditwirtschaft) pasiūlymu.

Pakeitimas 318
Jean-Paul Gauzès
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Mokėjimo paslaugų teikėjai pradeda 
vykdyti pirmiau nurodytas prievoles ne 
vėliau kaip praėjus 12 mėnesių po 
standartizuotų terminų ir apibrėžčių 
sąrašo paskelbimo pagal 3 straipsnio 1 
dalį ir įgyvendinimo aktų pagal šios 
nuostatos 7 dalį priėmimo.

Or. en

Pakeitimas 319
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Mokėjimo paslaugų teikėjai pradeda 
vykdyti pirmiau nurodytas prievoles ne 
vėliau kaip praėjus 12 mėnesių po ES 
standartizuoto sąrašo paskelbimo pagal 3 
straipsnio 5 dalį ir įgyvendinimo aktų 
pagal šios nuostatos 7 dalį priėmimo.

Or. en

Pakeitimas 320
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. Siekiant užtikrinti patogumą 
vartotojams, prieš informacijos apie 
mokesčius dokumento įdiegimą vartotojai 
atlieka jo bandymus.
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Or. en

Pakeitimas 321
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 b. Siekiant užtikrinti, kad informacijos 
apie mokesčius dokumentai ir glosarijai 
būtų patogūs vartotojams, prieš jų 
įdiegimą visose valstybėse narėse 
vartotojai atlieka jų bandymus.

Or. en

Pagrindimas

Tai, ar informacija yra patogi vartotojui, neturėtų spręsti vien mokėjimo paslaugų teikėjai ar 
valstybės tarnautojai. Kad būtų nustatytas veiksmingiausias informacijos pateikimo būdas, 
turėtų būti atlikti bandymai dalyvaujant tikriems vartotojams (BEUC).

Pakeitimas 322
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojui bent kartą per 
metus pateiktų visų mokesčių, sumokėtų už 
jo mokėjimo sąskaitą, ataskaitą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojui bent kartą per 
metus nemokamai pateiktų visų mokesčių, 
sumokėtų už jo mokėjimo sąskaitą, 
ataskaitą. Kai klientas naudoja daugiau 
kaip 100 eurų dydžio sąskaitos lėšų 
pereikvojimo kreditą, mokėjimo paslaugų 
teikėjas pateikia mėnesinę mokesčių 
ataskaitą.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant didesnio pakankamai didelių mokesčių, susijusių su sąskaitos lėšų pereikvojimo 
kredito naudojimu, skaidrumo, šios sąnaudos turėtų būti reguliariai atskleidžiamos.

Pakeitimas 323
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojui bent kartą per 
metus pateiktų visų mokesčių, sumokėtų už 
jo mokėjimo sąskaitą, ataskaitą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojui bent kartą per 
metus pateiktų visų mokesčių, sumokėtų už 
jo mokėjimo sąskaitą, ir gautų bei 
sumokėtų palūkanų už sąskaitą ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Kad vartotojas gautų visapusišką informaciją apie mokėjimo sąskaitos sąnaudų pobūdį, 
ataskaitoje taip pat reikia nurodyti palūkanas. 

Pakeitimas 324
Werner Langen, Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojui bent kartą per 
metus pateiktų visų mokesčių, sumokėtų už 
jo mokėjimo sąskaitą, ataskaitą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojui bent kartą per 
metus pateiktų visų mokesčių, sumokėtų už 
jo mokėjimo sąskaitą, ataskaitą. Jeigu 
paslaugos siūlomos kaip finansinių 
paslaugų paketo dalis ir už jas mokamas 
vienas atlygis, tai finansinių paslaugų 
paketas laikomas viena paslauga ir 
mokestis– vieneto mokesčiu.
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Or. de

Pakeitimas 325
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojui bent kartą per 
metus pateiktų visų mokesčių, sumokėtų už 
jo mokėjimo sąskaitą, ataskaitą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojui bent kartą per 
metus pateiktų visų mokesčių, sumokėtų už 
jo mokėjimo sąskaitą, ataskaitą. Ši 
ataskaita perduodama vartotojams 
naudojant sutarties šalių sutartus ryšių 
kanalus (pvz., elektroniniu būdu, 
naudojant ataskaitų spausdintuvą). 
Mokėjimo paslaugų teikėjai įdiegia šiai 
prievolei vykdyti būtinas technines 
priemones ne vėliau kaip praėjus 12 
mėnesių po akto pagal šio straipsnio 4 
dalį priėmimo.

Or. en

Pakeitimas 326
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojui bent kartą per 
metus pateiktų visų mokesčių, sumokėtų už 
jo mokėjimo sąskaitą, ataskaitą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojui paprašius bent 
kartą per metus pateiktų visų mokesčių, 
sumokėtų už jo mokėjimo sąskaitą, 
ataskaitą. Ši ataskaita perduodama 
vartotojams naudojant sutarties šalių 
sutartus ryšių kanalus (pvz., elektroniniu 
būdu, naudojant ataskaitų spausdintuvą).
Mokėjimo paslaugų teikėjai įdiegia šiai 
prievolei vykdyti būtinas technines 
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priemones ne vėliau kaip praėjus 12 
mėnesių po akto pagal šio straipsnio 4 
dalį priėmimo.

Or. en

Pakeitimas 327
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojui bent kartą per
metus pateiktų visų mokesčių, sumokėtų 
už jo mokėjimo sąskaitą, ataskaitą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojui pageidautina 
kas mėnesį, tačiau bent kartą per ketvirtį 
nemokamai pateiktų visų mokesčių, 
sumokėtų už jo mokėjimo sąskaitą, 
ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 328
Sari Essayah, Sampo Terho

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojui bent kartą per 
metus pateiktų visų mokesčių, sumokėtų už 
jo mokėjimo sąskaitą, ataskaitą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojui paprašius bent 
kartą per metus pateiktų visų mokesčių, 
sumokėtų už jo mokėjimo sąskaitą, 
ataskaitą. Ataskaita gali būti siunčiama 
arba pateikiama elektroniniu būdu.

Or. en

Pagrindimas

Būtų praktiška pateikti informaciją kartu su banko ataskaita, kuri pagal Mokėjimo paslaugų 
direktyvą (MPD) turėtų būti pateikiama bent kartą per mėnesį. Reikėtų leisti pateikti tą 



AM\1002483LT.doc 131/167 PE516.948v01-00

LT

informaciją elektroniniu būdu, pvz., teikiant e. bankininkystės paslaugas (MPD 43 straipsnis) 
Klientas jau gauna informaciją (esant reikalui neapibendrintą) apie mokesčius už jam 
teikiamas paslaugas savo banko ataskaitoje (MPD 38 straipsnio c punktas, 39 straipsnio c 
punktas, 47 straipsnio c punktas, 48 straipsnio c punktas, 43 straipsnio 3 dalies a punktas).

Pakeitimas 329
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Jei mokėjimo paslaugos teikiamos 
kaip vieno paketo dalis, nukrypstant nuo 2 
dalies pirmos pastraipos a ir b punktų 
nuostatų, 1 dalyje nurodytoje ataskaitoje
nurodomi atitinkamu laikotarpiu taikyti 
mokesčiai už visą paketą.

Or. en

Pagrindimas

Suomijoje mokesčiai už paslaugas kartą per mėnesį vėliau išskaičiuojami iš sąskaitos ir dėl to 
iš anksto susitariama su klientu. Pateikiama informacija apie paslaugų mokesčių laikotarpį, 
konkrečios paslaugos ir mokesčiai už jas. Tai atskira banko ataskaitos dalis. Suomijoje 
paprastai siūlomi paslaugų paketai ir turėtų pakakti pateikti klientui informaciją apie paketo 
kainą. Apie atskirą mokestį už pavienį mokėjimą pranešama to mokėjimo metu.

Pakeitimas 330
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Valstybės narės užtikrina, kad, kai 
mokėjimo paslaugų teikėjas ketina 
pakeisti bet kokį mokestį, vartotojai būtų 
apie tai informuoti raštu likus bent 
vienam kalendoriniam mėnesiui iki to 
pakeitimo.
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Or. en

Pakeitimas 331
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Valstybės narės užtikrina, kad, kai 
mokėjimo paslaugų teikėjas ketina iki 
metinės ataskaitos paskelbimo pakeisti bet 
kokį mokestį, vartotojai būtų apie tai 
gerokai iš anksto išsamiai informuoti 
raštu arba elektroniniu būdu.

Or. en

Pakeitimas 332
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atskiras mokestis už kiekvieną 
paslaugą, kiek kartų paslauga 
pasinaudota per atitinkamą laikotarpį ir 
data, kada paslauga pasinaudota;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo reikalavimu vartotojas būtų perkrautas informacija, o papildomos naudos būtų nedaug, 
nes didelė šios informacijos dalis jau prieinama.

Pakeitimas 333
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atskiras mokestis už kiekvieną 
paslaugą, kiek kartų paslauga 
pasinaudota per atitinkamą laikotarpį ir 
data, kada paslauga pasinaudota;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo reikalavimu į klientą būtų nukreiptas nevaldomas informacijos srautas. Paslaugų 
pavyzdžiai – kredito pervedimai, tiesioginio debeto operacijos, mokėjimai kortelėmis, grynųjų 
pinigų išmokėjimas. Pagal MPD derėtų informuoti apie mokesčius už pavienių mokėjimų 
paslaugas (38 straipsnio c punktas, 39 straipsnio c punktas, 47 straipsnio c punktas, 48 
straipsnio c punktas ir 43 straipsnio 3 dalies a punktas). Nereikia informacijos dubliavimo.

Pakeitimas 334
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atskiras mokestis už kiekvieną paslaugą, 
kiek kartų paslauga pasinaudota per 
atitinkamą laikotarpį ir data, kada paslauga 
pasinaudota;

a) atskiras mokestis už kiekvieną paslaugą, 
kiek kartų paslauga pasinaudota per 
atitinkamą laikotarpį ir data, kada paslauga 
pasinaudota, arba, jei vartotojas pirko 
įvairias paslaugas, sujungtas į paketą, 
mokestis už paslaugų paketą;

Or. en

Pakeitimas 335
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendra mokesčių, sumokėtų už 
kiekvieną paslaugą, suteiktą per atitinkamą 
laikotarpį, suma;

b) bendra mokesčių, sumokėtų už 
kiekvieną paslaugą, suteiktą per atitinkamą 
laikotarpį, suma arba, jei vartotojas pirko 
įvairias paslaugas, sujungtas į paketą, 
papildomas mokestis už paslaugą, kai 
buvo viršytas maksimalus į paketą 
įtrauktų paslaugų kiekis, taip pat 
papildomas mokestis už tai, kad buvo 
naudojama į paketą neįtraukta paslauga;

Or. en

Pakeitimas 336
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendra mokesčių, sumokėtų už visas 
paslaugas, suteiktas per atitinkamą 
laikotarpį, suma.

c) bendra mokesčių, sumokėtų už visas 
paslaugas, suteiktas per atitinkamą 
laikotarpį, suma arba, jei vartotojas pirko 
įvairias paslaugas, sujungtas į paketą, 
bendra papildomų mokesčių už paslaugą 
suma, kai buvo viršytas maksimalus į 
paketą įtrauktų paslaugų kiekis, taip pat 
bendra papildomų mokesčių už tai, kad 
buvo naudojamos į paketą neįtrauktos 
paslaugos, suma;

Or. en

Pakeitimas 337
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) vidutinis balansas ir bendra suma 
palūkanų, uždirbtų per atitinkamą 
laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 338
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) bendra suma palūkanų, uždirbtų per 
atitinkamą laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 339
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) per atitinkamą laikotarpį gautos bei 
sumokėtos palūkanos už sąskaitą;

Or. en

Pakeitimas 340
Peter Simon, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pereikvojimo palūkanų normos dydis 
ir bendra sumokėtų pereikvojimo 
palūkanų per atitinkamą laikotarpį suma;

Or. de

Pakeitimas 341
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) dienų skaičius, kai lėšos sąskaitoje 
buvo pereikvotos, ir bendra per 
atitinkamą laikotarpį sumokėtų palūkanų 
suma;

Or. en

Pakeitimas 342
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) dienų skaičius, kai lėšos sąskaitoje 
buvo pereikvotos, taikytos palūkanų 
normos ir bendra per atitinkamą 
laikotarpį sumokėtų palūkanų suma;

Or. en

Pakeitimas 343
Sven Giegold
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) išankstinis pranešimas apie mokesčius 
už kitą laikotarpį ir mokesčius, kurie bus 
imami, jei vartotojas nesiims dokumente 
nurodytų priemonių tiems mokesčiams 
išvengti.

Or. en

Pakeitimas 344
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) išankstinis pranešimas apie mokesčius 
už kitą laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 345
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) išankstinis pranešimas apie galimą 
mokesčių už kitą laikotarpį pakeitimą 
arba padidėjimą.

Or. en
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Pakeitimas 346
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pavadinimas „Mokesčių ataskaita“ 
aiškiai pateikiamas ataskaitos pirmo 
puslapio viršuje šalia bendro simbolio, 
kad būtų galima šį dokumentą atskirti 
nuo kitų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos tikslais tokio lygio informacijos apie mokesčius dokumento detalumas 
nereikalingas.

Pakeitimas 347
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pavadinimas „Mokesčių ataskaita“ 
aiškiai pateikiamas ataskaitos pirmo 
puslapio viršuje šalia bendro simbolio, 
kad būtų galima šį dokumentą atskirti 
nuo kitų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Formatą derėtų palikti nustatyti valstybėms narėms.

Pakeitimas 348
Jean-Paul Gauzès
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pavadinimas „Mokesčių ataskaita“ 
aiškiai pateikiamas ataskaitos pirmo 
puslapio viršuje šalia bendro simbolio, 
kad būtų galima šį dokumentą atskirti 
nuo kitų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 349
Sari Essayah, Sampo Terho

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
26 straipsnį priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriuose apibrėžiamas mokesčių 
ataskaitos formatas, jos bendras simbolis 
ir tvarka, kaip mokesčių ataskaitoje turi 
būti pateiktos 3 straipsnio 5 dalyje
nurodytos paslaugos.

4. Valstybės narės nustato mokesčių 
ataskaitos, nurodytos 3 straipsnio 1 dalyje
formatą.

Or. en

Pagrindimas

Derėtų leisti valstybėms narėms nustatyti mokesčių ataskaitų teikimo klientui tvarką, kad būtų 
galima atsižvelgti į nacionalinius ypatumus, 

Pakeitimas 350
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
26 straipsnį priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriuose apibrėžiamas mokesčių 
ataskaitos formatas, jos bendras simbolis 
ir tvarka, kaip mokesčių ataskaitoje turi 
būti pateiktos 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytos paslaugos.

4. Valstybės narės apibrėžia mokesčių 
ataskaitos formatą, jo bendrą simbolį ir 
tvarką, kaip mokesčių ataskaitoje turi būti 
pateiktos 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
paslaugos.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos tikslais tokio lygio informacijos apie mokesčius dokumento detalumas 
nereikalingas.

Pakeitimas 351
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
26 straipsnį priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriuose apibrėžiamas mokesčių 
ataskaitos formatas, jos bendras simbolis 
ir tvarka, kaip mokesčių ataskaitoje turi 
būti pateiktos 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytos paslaugos.

4. Valstybės narės apibrėžia mokesčių 
ataskaitos formatą, jo bendrą simbolį ir 
tvarką, kaip mokesčių ataskaitoje turi būti 
pateiktos 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
paslaugos.

Or. en

Pakeitimas 352
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
26 straipsnį priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriuose apibrėžiamas mokesčių ataskaitos 
formatas, jos bendras simbolis ir tvarka, 
kaip mokesčių ataskaitoje turi būti 
pateiktos 3 straipsnio 5 dalyje nurodytos 
paslaugos.

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
26 straipsnį priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriuose apibrėžiamas mokesčių ataskaitos 
formatas, jos bendras simbolis ir tvarka, 
kaip mokesčių ataskaitoje turi būti 
pateiktos 3 straipsnio 5 dalyje nurodytos 
paslaugos ir visos kitos paslaugos.

Or. en

Pakeitimas 353
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal
26 straipsnį priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriuose apibrėžiamas mokesčių ataskaitos 
formatas, jos bendras simbolis ir tvarka, 
kaip mokesčių ataskaitoje turi būti 
pateiktos 3 straipsnio 5 dalyje nurodytos 
paslaugos.

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal
25 straipsnį priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriuose apibrėžiamas mokesčių ataskaitos 
formatas, jos bendras simbolis ir tvarka, 
kaip mokesčių ataskaitoje turi būti 
pateiktos 3 straipsnio 5 dalyje nurodytos 
paslaugos.

Or. fr

Pakeitimas 354
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
26 straipsnį priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriuose apibrėžiamas mokesčių ataskaitos 
formatas, jos bendras simbolis ir tvarka, 
kaip mokesčių ataskaitoje turi būti 
pateiktos 3 straipsnio 5 dalyje nurodytos 
paslaugos.

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
26 straipsnį priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriuose apibrėžiamas mokesčių ataskaitos 
formatas, jos bendras simbolis ir tvarka, 
kaip mokesčių ataskaitoje turi būti 
pateiktos 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
paslaugos.
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Or. de

Pakeitimas 355
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Siekiant užtikrinti, kad mokesčių 
ataskaitos būtų patogios vartotojams, 
prieš jų įdiegimą visose valstybėse narėse 
vartotojai atlieka jų bandymus.

Or. en

Pakeitimas 356
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai savo sutartinėje ir 
komercinėje informacijoje, kai tinka, 
vartotų terminus ir apibrėžtis, pateiktus 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytame 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų 
sąraše.

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai savo sutartinėje ir 
komercinėje informacijoje, kai tinka, 
vartotų apibrėžtis, pateiktas 3 straipsnio 5 
dalyje nurodytame reprezentatyviausių 
mokėjimo paslaugų sąraše. Mokėjimo 
paslaugų teikėjai pradeda vykdyti šią 
prievolę ne vėliau kaip praėjus 12 
mėnesių po ES standartizuoto sąrašo 
paskelbimo.

Or. en

Pakeitimas 357
Jean-Paul Gauzès
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai savo sutartinėje ir 
komercinėje informacijoje, kai tinka, 
vartotų terminus ir apibrėžtis, pateiktus 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytame 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų 
sąraše.

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai savo sutartinėje ir 
komercinėje informacijoje, kai tinka, 
vartotų terminus ir apibrėžtis, pateiktus 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytame 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų 
sąraše. Mokėjimo paslaugų teikėjai 
pradeda vykdyti šią prievolę ne vėliau kaip 
praėjus 12 mėnesių po standartizuotų 
terminų ir apibrėžčių sąrašo paskelbimo.

Or. en

Pakeitimas 358
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai savo sutartinėje ir 
komercinėje informacijoje, kai tinka,
vartotų terminus ir apibrėžtis, pateiktus 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytame
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų 
sąraše.

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai savo sutartinėje ir 
komercinėje informacijoje vartotų terminus 
ir apibrėžtis, pateiktus 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytame su mokėjimo sąskaitomis 
susijusių paslaugų sąraše.

Or. en

Pakeitimas 359
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai savo sutartinėje ir 
komercinėje informacijoje, kai tinka,
vartotų terminus ir apibrėžtis, pateiktus 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytame
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų 
sąraše.

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai savo sutartinėje ir 
komercinėje informacijoje vartotų terminus 
ir apibrėžtis, pateiktus 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytame paslaugų sąraše.

Or. en

Pakeitimas 360
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai savo sutartinėje ir 
komercinėje informacijoje, kai tinka, 
vartotų terminus ir apibrėžtis, pateiktus 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytame 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų 
sąraše.

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai savo sutartinėje ir 
komercinėje informacijoje, kai taikytina, 
vartotų terminus ir apibrėžtis, pateiktus 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytame 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų 
sąraše.

Or. en

Pakeitimas 361
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai savo sutartinėje ir 
komercinėje informacijoje, kai tinka, 
vartotų terminus ir apibrėžtis, pateiktus 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytame 

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai savo sutartinėje ir 
komercinėje informacijoje, kai tinka, 
vartotų terminus ir apibrėžtis, pateiktus 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytame 
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reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų 
sąraše.

reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų 
sąraše.

Or. de

Pakeitimas 362
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai savo sutartinėje ir 
komercinėje informacijoje, kai tinka, 
vartotų terminus ir apibrėžtis, pateiktus 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytame 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų 
sąraše.

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai savo sutartinėje ir 
komercinėje informacijoje, kai tinka, 
vartotų terminus ir apibrėžtis, pateiktus 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytame 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų 
sąraše.

Or. en

Pagrindimas

Reikalinga dėl pasiūlymo išbraukti 3 straipsnio 5 dalį.

Pakeitimas 363
Sari Essayah, Sampo Terho

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mokėjimo paslaugų teikėjai gali naudoti 
prekės ženklo pavadinimus savo 
paslaugoms žymėti sutartinėje ir 
komercinėje informacijoje su sąlyga, kad, 
kai tinka, nurodytų atitinkamą terminą iš 3 
straipsnio 5 dalyje nurodyto sąrašo.
Mokėjimo paslaugų teikėjai prekės ženklo 
pavadinimų nenaudoja informacijos apie 
mokesčius dokumente arba mokesčių 

2. Mokėjimo paslaugų teikėjai gali naudoti 
prekės ženklo pavadinimus savo 
paslaugoms žymėti sutartinėje ir 
komercinėje informacijoje su sąlyga, kad, 
kai tinka, nurodytų atitinkamą terminą iš 3 
straipsnio 1 dalyje nurodyto sąrašo.
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ataskaitoje.

Or. en

Pagrindimas

Prieš paslaugų pokyčius ir po jų pateikiamas pranešimas apie juos yra esminė komercinės 
informacijos ir sutarties su klientu dalis. Kaip vartotojas gali susieti mokesčius už mokėjimus 
ir mokesčių ataskaitą bei standartizuotą kainų sąrašą, jei nėra sąsajos su prekių ženklu ir 
kliento sutartimi? Paskutinis 6 straipsnio 2 dalies sakinys regis prieštarauja MPD ir 
įprastiems vartotojų informavimo reikalavimams bei šios direktyvos 4 straipsnio 2 dalimi.

Pakeitimas 364
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mokėjimo paslaugų teikėjai gali naudoti 
prekės ženklo pavadinimus savo 
paslaugoms žymėti sutartinėje ir 
komercinėje informacijoje su sąlyga, kad, 
kai tinka, nurodytų atitinkamą terminą iš 3 
straipsnio 5 dalyje nurodyto sąrašo.
Mokėjimo paslaugų teikėjai prekės ženklo 
pavadinimų nenaudoja informacijos apie 
mokesčius dokumente arba mokesčių 
ataskaitoje.

2. Mokėjimo paslaugų teikėjai gali naudoti 
prekės ženklo pavadinimus savo 
paslaugoms žymėti sutartinėje ir 
komercinėje informacijoje, informacijos 
apie mokesčius dokumente arba mokesčių 
ataskaitoje su sąlyga, kad, kai tinka, 
nurodytų atitinkamą apibrėžtį iš 3 
straipsnio 5 dalyje nurodyto sąrašo.

Or. en

Pakeitimas 365
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mokėjimo paslaugų teikėjai gali naudoti 
prekės ženklo pavadinimus savo 
paslaugoms žymėti sutartinėje ir 

2. Mokėjimo paslaugų teikėjai gali naudoti 
prekės ženklo pavadinimus savo 
paslaugoms žymėti sutartinėje ir 
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komercinėje informacijoje su sąlyga, kad, 
kai tinka, nurodytų atitinkamą terminą iš 3 
straipsnio 5 dalyje nurodyto sąrašo. 
Mokėjimo paslaugų teikėjai prekės ženklo 
pavadinimų nenaudoja informacijos apie 
mokesčius dokumente arba mokesčių 
ataskaitoje.

komercinėje informacijoje su sąlyga, kad, 
kai tinka, nurodytų atitinkamą terminą iš 3 
straipsnio 1 dalyje nurodyto sąrašo.

Or. de

Pakeitimas 366
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mokėjimo paslaugų teikėjai gali naudoti 
prekės ženklo pavadinimus savo 
paslaugoms žymėti sutartinėje ir 
komercinėje informacijoje su sąlyga, kad, 
kai tinka, nurodytų atitinkamą terminą iš 3 
straipsnio 5 dalyje nurodyto sąrašo.
Mokėjimo paslaugų teikėjai prekės ženklo 
pavadinimų nenaudoja informacijos apie 
mokesčius dokumente arba mokesčių 
ataskaitoje.

2. Mokėjimo paslaugų teikėjai gali naudoti 
prekės ženklo pavadinimus savo 
paslaugoms žymėti sutartinėje ir 
komercinėje informacijoje su sąlyga, kad, 
kai tinka, nurodytų atitinkamą terminą iš 3 
straipsnio 5 dalyje nurodyto sąrašo.
Informacijos apie mokesčius dokumente 
arba mokesčių ataskaitoje mokėjimo 
paslaugų teikėjai prekės ženklo 
pavadinimus naudoja tik kartu su 
atitinkamu terminu iš 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodyto sąrašo, pateikdami tuos 
pavadinimus skliausteliuose.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama didesnio su mokėjimo sąskaita susijusių informacinių dokumentų 
aiškumo. Pakeitimas grindžiamas Vokietijos bankininkystės sektoriaus asociacijos (vok. 
Deutsche Kreditwirtschaft) ir Austrijos taupomųjų bankų pasiūlymu.

Pakeitimas 367
Olle Ludvigsson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mokėjimo paslaugų teikėjai gali naudoti 
prekės ženklo pavadinimus savo 
paslaugoms žymėti sutartinėje ir
komercinėje informacijoje su sąlyga, kad, 
kai tinka, nurodytų atitinkamą terminą iš 3 
straipsnio 5 dalyje nurodyto sąrašo.
Mokėjimo paslaugų teikėjai prekės ženklo 
pavadinimų nenaudoja informacijos apie 
mokesčius dokumente arba mokesčių 
ataskaitoje.

2. Mokėjimo paslaugų teikėjai gali naudoti 
prekės ženklo pavadinimus savo 
paslaugoms žymėti komercinėje 
informacijoje su sąlyga, kad, kai taikytina, 
nurodytų atitinkamą terminą iš 3 straipsnio 
5 dalyje nurodyto sąrašo. Mokėjimo 
paslaugų teikėjai prekės ženklo 
pavadinimų nenaudoja informacijos apie 
mokesčius dokumente, mokesčių 
ataskaitoje arba sutartinėje informacijoje.

Or. en

Pakeitimas 368
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 7 straipsnis Išbraukta.
Lyginamosios svetainės
1. Valstybės narės pagal 2 ir 3 dalis 
užtikrina, kad vartotojai galėtų naudotis 
bent viena svetaine, kurioje galima 
palyginti mokesčius, kuriuos mokėjimo 
paslaugų teikėjai nacionaliniu lygmeniu 
ima už siūlomas paslaugas, susijusias su 
mokėjimo sąskaitomis.
2. Valstybės narės nustato savanorišką 
akreditavimo sistemą, taikomą privačių 
operatorių valdomoms svetainėms, 
kuriose galima palyginti mokesčius, 
kuriuos mokėjimo paslaugų teikėjai 
nacionaliniu lygmeniu ima už siūlomas 
paslaugas, susijusias su mokėjimo 
sąskaitomis. Kad gautų akreditaciją, 
privačių operatorių valdomos 
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lyginamosios svetainės:
a) veikia nepriklausomai nuo mokėjimo 
paslaugų teikėjų;
b) vartoja paprastą kalbą ir, kai tinka, 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytus terminus;
c) teikia atnaujintą informaciją;
d) suteikia pakankamai plačią mokėjimo 
sąskaitų rinkos apžvalgą;
e) taiko veiksmingą užklausų ir skundų 
nagrinėjimo tvarką.
3. Kai nėra pagal 2 dalį akredituotų 
svetainių, valstybės narės užtikrina, kad 
būtų sukurta svetainė, valdoma 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos arba bet kurios kitos 
kompetentingos viešosios institucijos. Kai 
yra pagal 2 dalį akredituotų svetainių, 
valstybės narės gali nuspręsti sukurti 
papildomą svetainę, valdomą 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos arba bet kurios kitos 
kompetentingos viešosios institucijos. 1 
dalyje nurodytos svetainės, kurias valdo 
kompetentinga institucija, atitinka 2 
dalies a–e punktus.
4. Valstybės narės pasilieka teisę 
nesuteikti akreditacijos arba ją panaikinti 
privatiems operatoriams, kai nesilaikoma 
2 dalyje nustatytų įpareigojimų.
5. Valstybės narės užtikrina, kad 
vartotojams būtų teikiama tinkamos 
informacijos apie 1 dalyje nurodytas 
svetaines. Tai, be kita ko, yra, kai tinka, 
viešo akredituotų lyginamųjų svetainių 
registro tvarkymas.

Or. en

Pagrindimas

Kainų palyginimo interneto svetainės į šios direktyvos taikymo sritį nepatenka, nes direktyva 
taikoma konkrečiai mokėjimo sąskaitoms.
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Pakeitimas 369
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės pagal 2 ir 3 dalis
užtikrina, kad vartotojai galėtų naudotis 
bent viena svetaine, kurioje galima 
palyginti mokesčius, kuriuos mokėjimo 
paslaugų teikėjai nacionaliniu lygmeniu 
ima už siūlomas paslaugas, susijusias su 
mokėjimo sąskaitomis.

1. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojai 
galėtų naudotis bent viena svetaine, kurioje
pagal 2 ir 3 dalis nacionaliniu lygmeniu
galima palyginti:

a) mokesčius, kuriuos mokėjimo paslaugų 
teikėjai ima už siūlomas paslaugas, 
susijusias su mokėjimo sąskaitomis, taip 
pat
b) mokėjimo paslaugų teikėjo teikiamų 
paslaugų lygio veiksnius, be kita ko, 
filialų ir bankomatų skaičių. Abiems 
rodikliams, jei taikytina, pateikiami 
skaičiai, susiję su konkrečiu mokėjimo 
paslaugų teikėju ir atitinkamu mokėjimo 
paslaugų teikėjų tinklu. Be to, nurodoma 
informacija apie nuotolį nuo 
lyginamosios svetainės naudotojo iki 
mokėjimo paslaugų teikėjo artimiausio 
filialo. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad lyginamosiose interneto svetainėse būtų deramai 
atsižvelgiama į filialus ir bankomatus, taip propaguojant veiksmingesnę konkurencijos 
sampratą, nes Komisijos pasiūlyme siūlytas siauras požiūris vien į kainas. Šis pakeitimas 
grindžiamas Vokietijos kooperacinių bankų konfederacijos ir Vokietijos taupomųjų bankų 
konfederacijos pasiūlymu.

Pakeitimas 370
Werner Langen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės pagal 2 ir 3 dalis 
užtikrina, kad vartotojai galėtų naudotis 
bent viena svetaine, kurioje galima 
palyginti mokesčius, kuriuos mokėjimo 
paslaugų teikėjai nacionaliniu lygmeniu 
ima už siūlomas paslaugas, susijusias su 
mokėjimo sąskaitomis.

1. Valstybės narės pagal 2 ir 3 dalis 
užtikrina, kad vartotojai galėtų naudotis 
bent viena svetaine, kurioje galima 
palyginti mokesčius, kuriuos mokėjimo 
paslaugų teikėjai nacionaliniu lygmeniu 
ima už siūlomas paslaugas, susijusias su 
mokėjimo sąskaitomis, taip pat įvairių 
paslaugų teikėjų kokybę ir paslaugų 
asortimentą.

Or. de

Pakeitimas 371
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės pagal 2 ir 3 dalis 
užtikrina, kad vartotojai galėtų naudotis 
bent viena svetaine, kurioje galima 
palyginti mokesčius, kuriuos mokėjimo 
paslaugų teikėjai nacionaliniu lygmeniu 
ima už siūlomas paslaugas, susijusias su 
mokėjimo sąskaitomis.

1. Valstybės narės pagal 2 arba 3 dalis 
užtikrina, kad vartotojai galėtų naudotis 
bent viena svetaine, kurioje, be kita ko,
galima palyginti mokesčius, kuriuos 
mokėjimo paslaugų teikėjai nacionaliniu 
lygmeniu ima už siūlomas paslaugas, 
susijusias su mokėjimo sąskaitomis.

Or. en

Pakeitimas 372
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės pagal 2 ir 3 dalis 1. Valstybės narės pagal 2 ir 3 dalis 
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užtikrina, kad vartotojai galėtų naudotis 
bent viena svetaine, kurioje galima 
palyginti mokesčius, kuriuos mokėjimo 
paslaugų teikėjai nacionaliniu lygmeniu
ima už siūlomas paslaugas, susijusias su
mokėjimo sąskaitomis.

užtikrina, kad vartotojai galėtų nemokamai
naudotis bent viena svetaine, kurioje 
galima palyginti mokesčius ir palūkanų 
normas, kuriuos mokėjimo paslaugų 
teikėjai nacionaliniu lygmeniu taiko
mokėjimo sąskaitoms.

Or. en

Pakeitimas 373
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės pagal 2 ir 3 dalis 
užtikrina, kad vartotojai galėtų naudotis 
bent viena svetaine, kurioje galima 
palyginti mokesčius, kuriuos mokėjimo 
paslaugų teikėjai nacionaliniu lygmeniu 
ima už siūlomas paslaugas, susijusias su 
mokėjimo sąskaitomis.

1. Valstybės narės pagal 2 ir 3 dalis 
užtikrina, kad vartotojai galėtų naudotis 
bent viena svetaine, kurioje galima 
palyginti mokesčius, kuriuos mokėjimo 
paslaugų teikėjai nacionaliniu lygmeniu 
ima už paslaugas, susijusias su mokėjimo 
sąskaitomis.

Or. en

Pakeitimas 374
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato savanorišką
akreditavimo sistemą, taikomą privačių 
operatorių valdomoms svetainėms, kuriose 
galima palyginti mokesčius, kuriuos 
mokėjimo paslaugų teikėjai nacionaliniu 
lygmeniu ima už siūlomas paslaugas, 
susijusias su mokėjimo sąskaitomis. Kad 
gautų akreditaciją, privačių operatorių 

2. Valstybės narės nustato privalomą
akreditavimo sistemą, taikomą privačių 
operatorių valdomoms svetainėms, kuriose 
galima palyginti 7 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus palyginimo elementus, 
susijusius su siūlomomis mokėjimo 
sąskaitomis. Kad gautų akreditaciją, 
privačių operatorių valdomos lyginamosios 
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valdomos lyginamosios svetainės: svetainės:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad lyginamosiose interneto svetainėse būtų deramai 
atsižvelgiama į filialus ir bankomatus, taip propaguojant veiksmingesnę konkurencijos 
sampratą, nes Komisijos pasiūlyme siūlytas siauras požiūris vien į kainas. Šis pakeitimas 
grindžiamas Vokietijos kooperacinių bankų konfederacijos pasiūlymu.

Pakeitimas 375
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato savanorišką 
akreditavimo sistemą, taikomą privačių 
operatorių valdomoms svetainėms, kuriose 
galima palyginti mokesčius, kuriuos 
mokėjimo paslaugų teikėjai nacionaliniu 
lygmeniu ima už siūlomas paslaugas, 
susijusias su mokėjimo sąskaitomis. Kad 
gautų akreditaciją, privačių operatorių 
valdomos lyginamosios svetainės:

2. Valstybės narės nustato savanorišką 
akreditavimo sistemą, taikomą privačių 
operatorių valdomoms svetainėms, kuriose 
galima palyginti mokesčius ir palūkanų 
normas, kuriuos mokėjimo paslaugų 
teikėjai taiko mokėjimo sąskaitoms. Kad 
gautų akreditaciją, privačių operatorių 
valdomos lyginamosios svetainės:

Or. en

Pakeitimas 376
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veikia nepriklausomai nuo mokėjimo 
paslaugų teikėjų;

a) turi būti teisiškai nepriklausomos nuo 
mokėjimo paslaugų teikėjų;

Or. en
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Pagrindimas

Veiklos nepriklausomumo nepakanka, kad būtų užtikrintas interesų konfliktų nebuvimas. 
Geriausia nešališkų palyginimų garantija yra teisiškai nepriklausomas statusas.

Pakeitimas 377
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veikia nepriklausomai nuo mokėjimo 
paslaugų teikėjų;

a) turi būti finansiniu ir veiklos aspektais 
nepriklausomos nuo mokėjimo paslaugų 
teikėjų;

Or. en

Pakeitimas 378
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veikia nepriklausomai nuo mokėjimo 
paslaugų teikėjų;

a) turi būti nepriklausomos nuo mokėjimo 
paslaugų teikėjų;

Or. en

Pakeitimas 379
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veikia nepriklausomai nuo mokėjimo 
paslaugų teikėjų;

a) veikia nepriklausomai nuo mokėjimo 
paslaugų teikėjų. Informacija apie 
svetainės savininką ir svetainės paslaugos 
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teikėją turėtų būti lengvai prieinama ir 
matoma;

Or. en

Pakeitimas 380
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) aiškiai atskleisti jų savininkus ir 
finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 381
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vartoja paprastą kalbą ir, kai tinka, 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytus terminus;

b) vartoja paprastą kalbą ir, kai tinka, 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytus terminus;

Or. de

Pakeitimas 382
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vartoja paprastą kalbą ir, kai tinka, 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytus terminus;

b) vartoja paprastą kalbą ir, kai taikytina, 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytus terminus;

Or. en
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Pakeitimas 383
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teikia atnaujintą informaciją; c) teikia atnaujintą, išsamią, tikslią ir 
vartotojui naudoti patogią informaciją;

Or. en

Pakeitimas 384
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teikia atnaujintą informaciją; c) teikia atnaujintą, tikslią, patikimą ir 
vartotojui naudoti patogią informaciją;

Or. en

Pakeitimas 385
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) suteikia pakankamai plačią mokėjimo 
sąskaitų rinkos apžvalgą;

d) suteikia pakankamai plačią mokėjimo 
sąskaitų rinkos apžvalgą, patenkindamos 
bet kokio mokėjimo paslaugų teikėjo 
atitinkamoje valstybėje narėje prašymą 
svetainėje įtraukti informaciją apie šį 
teikėją;
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Or. en

Pakeitimas 386
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) suteikia pakankamai plačią mokėjimo 
sąskaitų rinkos apžvalgą;

d) suteikia pakankamai plačią mokėjimo 
sąskaitų rinkos apžvalgą ir informaciją 
apie tai, kokią rinkos dalį apima 
atitinkamoje svetainėje pateikiama 
informacija;

Or. en

Pakeitimas 387
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) teikia informaciją be rekomendacijų.

Or. en

Pakeitimas 388
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) teikia informaciją be rekomendacijų.

Or. en
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Pakeitimas 389
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jei mokėjimo paslaugų teikėjui reikia 
mokėti už jo nurodymą tokiose svetainėse, 
taikomi mokesčiai turi būti 
nediskriminacinio pobūdžio ir skelbiami 
atitinkamoje svetainėje.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išvengti mokamos sumos dydžiu paremto šališkumo mokėjimo paslaugų 
teikėjų, nurodytų interneto svetainėje, atžvilgiu.

Pakeitimas 390
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės užtikrina, kad 
mokėjimo paslaugų teikėjai nebūtų 
atsakingi už akredituotose ir 
neakredituotose svetainėse pateikiamą 
informaciją, kadangi jie nebūtų atsakingi 
už svetainių veiklą.

Or. en

Pakeitimas 391
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kompetentingai Europos priežiūros 
institucijai suteikiami įgaliojimai priimti 
projektus techninių standartų, kuriais 
nustatomi lyginamosioms svetainėms 
taikomų sąlygų, išdėstytų 2 dalyje, 
standartai, konkrečiai susiję su mokėjimo 
paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų lygio 
veiksniais, be kita ko: filialų skaičiumi;
konkretaus mokėjimo paslaugų teikėjo ir, 
jei taikytina, atitinkamos mokėjimo 
paslaugų teikėjų grupės bankomatų 
skaičiumi; informacija apie nuotolį nuo 
lyginamosios svetainės naudotojo iki 
mokėjimo paslaugų teikėjo artimiausio 
filialo.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti veiksmingus standartus, kuriais būtų skatinama 
konkurencija. Jis grindžiamas Vokietijos kooperacinių bankų konfederacijos ir Vokietijos 
taupomųjų bankų konfederacijos pasiūlymais.

Pakeitimas 392
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Siekdama, kad būtų lengviau 
susidaryti bendrą vaizdą apie mokėjimo 
paslaugos teikėjų Europos Sąjungoje 
imamus mokesčius, Europos Komisija 
sukuria šiuolaikinį, nepriklausomą, 
tikslų, patikimą ir vartotojui naudoti 
patogų portalą, kuriame pateikiamos visos 
nuorodos į akredituotas lyginamąsias 
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svetaines atitinkamose valstybėse narėse. 

Or. en

Pakeitimas 393
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija sukuria ir nuolat atnaujina 
viešai prieinamą Sąjungos interneto 
portalą, kuriame pateiktos nuorodos į 
visas nacionalinio lygmens lyginamąsias 
svetaines, kurias valdo kompetentingos 
institucijos ir akredituoti privatūs 
operatoriai.

Or. en

Pakeitimas 394
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Iki 2018 m. pabaigos taip pat 
sukuriamos ES interneto svetainės, 
kuriose palyginami mokesčiai, kuriuos 
įvairiose valstybėse narėse mokėjimo 
paslaugų teikėjai ima už siūlomas 
paslaugas, susijusias su mokėjimo 
sąskaitomis.
Europos Komisija iki nurodytos datos 
sukuria viešą ES lyginamąją svetainę, 
valdomą bendradarbiaujant su EBI.
Europos Komisija iki nurodytos datos taip 
pat pagal 24 straipsnį priimdama 
deleguotąjį aktą parengia privačių ES 
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lyginamųjų svetainių savanorišką 
akreditavimo sistemą. Kad gautų 
akreditaciją, privačių operatorių 
valdomos ES lyginamosios svetainės 
laikosi visų 2 dalyje išdėstytų sąlygų. 
Europos Komisija pasilieka teisę 
nesuteikti akreditacijos arba ją panaikinti 
privatiems operatoriams, kai nesilaikoma 
2 dalyje išvardytų įpareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 395
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Europos Komisija sukuria ir nuolat 
atnaujina bendrą portalą, kuriame 
pateiktos nuorodos į kiekvienos valstybės 
narės ir ES lygmens akredituotas 
lyginamąsias svetaines.
Šiame portale vartotojams taip pat 
pateikiamas glosarijus, kuriame nurodyta 
Sąjungos standartizuota terminija, 
priimta laikantis 3 straipsnio nuostatų, ir 
tarpvalstybinio mokėjimo sąskaitų 
perkėlimo gairės.
Portale taip pat lengvai prieinamu būdu 
viešai pateikiamas 20 straipsnyje 
nurodytų įvairių nacionalinių 
kompetentingų institucijų sąrašas ir 
kontaktinė informacija.

Or. en

Pakeitimas 396
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Sąjungos portalas, skirtas lyginamosioms 

svetainėms
1. Valstybės narės praneša Komisijai ir 
EBI apie lyginamąsias svetaines, 
veikiančias pagal 7 straipsnio 1 ir 2 dalis.
2. Komisija, bendradarbiaudama su EBI, 
sukuria viešai prieinamą Sąjungos 
portalą, skirtą nacionalinio lygmens 
lyginamosioms svetainėms, kuriame, be 
kita ko, sudaroma galimybė greta 
palyginti įvairiose valstybėse narėse 
siūlomas mokėjimo sąskaitas. Siekiant 
papildyti šią informaciją, Sąjungos 
portale vartotojams pateikiamas glosarijų, 
kuriame pateikiama Sąjungos 
standartizuota terminologija, priimtą 
pagal 3 straipsnio 4 dalį, ir praktinės 
tarpvalstybinio mokėjimo sąskaitų 
perkėlimo gairės.

Or. en

Pagrindimas

Paremtas pranešėjo 57 pakeitimas. Reikia tenkinti vis mobilesnių ES piliečių poreikius ir 
skatinti bendrosios rinkos sukūrimą su mokėjimo sąskaitomis susijusių paslaugų srityje.

Pakeitimas 397
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kai 
mokėjimo sąskaita siūloma vienu paketu su 
kita paslauga ar produktu, mokėjimo 
paslaugų teikėjas vartotoją informuotų, ar 

1. Nedarant poveikio 4 straipsnio 2 dalies 
taikymui, valstybės narės užtikrina, kad, 
kai mokėjimo sąskaita siūloma vienu 
paketu su kita finansine paslauga ar 
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galima mokėjimo sąskaitą pirkti atskirai, ir 
atskirai pateiktų informaciją apie sąnaudas 
ir mokesčius, susijusius su kiekvienu 
siūlomu į paketą įtrauktu produktu ir 
paslauga.

produktu, mokėjimo paslaugų teikėjas 
vartotoją informuotų, ar galima mokėjimo 
sąskaitą pirkti atskirai, ir tuo atveju atskirai 
pateiktų informaciją apie mokesčius, 
susijusius su kiekvienu kitu siūlomu į 
paketą įtrauktu finansiniu produktu ir 
paslauga, jei kiekvieną iš tų finansinių 
produktų ir paslaugų įmanoma pirkti 
atskirai.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kad yra skirtumas tarp sąskaitų, į kurias įeina daugiau paslaugų, ir 
sąskaitų, kurios įtrauktos į paketą kartu su kitomis finansinėmis paslaugomis, pvz., draudimo 
paslaugomis. Pastaruoju atveju paslaugų negalima parduoti atskirai. Tokiu atveju reikėtų 
įtraukti reikalavimą, kad mokėjimo paslaugų teikėjas praneštų vartotojui apie sąnaudas, 
susijusias su mokėjimo sąskaitos, įtrauktos į paslaugų paketą, atidarymu, ir patikrintų, ar 
vartotojui gali būti siūlomas paslaugų paketas.

Pakeitimas 398
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kai 
mokėjimo sąskaita siūloma vienu paketu su 
kita paslauga ar produktu, mokėjimo 
paslaugų teikėjas vartotoją informuotų, ar 
galima mokėjimo sąskaitą pirkti atskirai, ir 
atskirai pateiktų informaciją apie sąnaudas 
ir mokesčius, susijusius su kiekvienu 
siūlomu į paketą įtrauktu produktu ir 
paslauga.

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kai 
mokėjimo sąskaita siūloma vienu paketu su 
kita paslauga ar produktu, mokėjimo 
paslaugų teikėjas vartotoją informuotų, ar 
galima mokėjimo sąskaitą pirkti atskirai, ir 
atskirai pateiktų informaciją apie susijusias
sąnaudas ir mokesčius.

Or. en

Pakeitimas 399
Sharon Bowles
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kai 
mokėjimo sąskaita siūloma vienu paketu su 
kita paslauga ar produktu, mokėjimo 
paslaugų teikėjas vartotoją informuotų, ar 
galima mokėjimo sąskaitą pirkti atskirai, ir 
atskirai pateiktų informaciją apie sąnaudas 
ir mokesčius, susijusius su kiekvienu 
siūlomu į paketą įtrauktu produktu ir 
paslauga.

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kai 
mokėjimo sąskaita siūloma vienu paketu su 
kita paslauga ar produktu, mokėjimo 
paslaugų teikėjas vartotoją informuotų, ar 
galima mokėjimo sąskaitą pirkti atskirai, ir 
atskirai pateiktų informaciją apie sąnaudas 
ir mokesčius, susijusius su kiekvienu 
siūlomu į paketą įtrauktu produktu ir 
paslauga, kad būtų užtikrintas visiškas 
skaidrumas dėl mokėjimų kryžminio 
subsidijavimo.

Or. en

Pakeitimas 400
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kai 
mokėjimo sąskaita siūloma vienu paketu 
su kita paslauga ar produktu, mokėjimo 
paslaugų teikėjas vartotoją informuotų, ar
galima mokėjimo sąskaitą pirkti atskirai, ir 
atskirai pateiktų informaciją apie sąnaudas 
ir mokesčius, susijusius su kiekvienu 
siūlomu į paketą įtrauktu produktu ir
paslauga.

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kai į 
būtiniausias savybes turinčią mokėjimo
sąskaitą, apibrėžtą 16 straipsnyje, 
įtrauktos paslaugos siūlomos vienu paketu 
su kitomis paslaugomis ar produktais, 
mokėjimo paslaugų teikėjas vartotoją
tinkamu laiku prieš sudarant sutartį dėl 
mokėjimo sąskaitos su tuo vartotoju
informuotų, kad galima tokias paslaugas
ar produktus pirkti atskirai, ir atskirai 
pateiktų informaciją apie sąnaudas ir 
mokesčius, susijusius su kiekvienu siūlomu 
į paketą įtrauktu produktu ar paslauga.

Or. en

Pagrindimas

Derėtų uždrausti susiejimą (kai vartotojai verčiami pirkti paketą, kurio elementai gali būti 



AM\1002483LT.doc 165/167 PE516.948v01-00

LT

siūlomi atskirai). Reikia atskirai nurodyti visas ne mokėjimo sąskaitos paslaugas, vartotojui 
reikia leisti pasirinkti, ar jas pirkti. (Grindžiama Finansinių paslaugų naudotojų grupės ir 
Europos vartotojų organizacijų asociacijos pasiūlymais.)

Pakeitimas 401
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kai 
mokėjimo sąskaita siūloma vienu paketu su 
kita paslauga ar produktu, mokėjimo 
paslaugų teikėjas vartotoją informuotų, ar 
galima mokėjimo sąskaitą pirkti atskirai, ir 
atskirai pateiktų informaciją apie sąnaudas 
ir mokesčius, susijusius su kiekvienu 
siūlomu į paketą įtrauktu produktu ir 
paslauga.

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kai 
mokėjimo sąskaita siūloma vienu paketu su 
kita paslauga ar produktu, mokėjimo 
paslaugų teikėjas vartotoją informuotų, ar 
galima mokėjimo sąskaitą pirkti atskirai, ir 
tuo atveju atskirai pateiktų informaciją 
apie sąnaudas ir mokesčius, susijusius su 
kiekvienu siūlomu į paketą įtrauktu 
produktu ir paslauga.

Or. en

Pakeitimas 402
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kai 
mokėjimo sąskaita siūloma vienu paketu su 
kita paslauga ar produktu, mokėjimo 
paslaugų teikėjas vartotoją informuotų, ar
galima mokėjimo sąskaitą pirkti atskirai, ir 
atskirai pateiktų informaciją apie sąnaudas 
ir mokesčius, susijusius su kiekvienu 
siūlomu į paketą įtrauktu produktu ir 
paslauga.

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kai 
mokėjimo sąskaita siūloma vienu paketu su 
kita paslauga ar produktu, mokėjimo 
paslaugų teikėjas vartotoją tinkamu laiku 
prieš sudarant sutartį dėl mokėjimo 
sąskaitos informuotų, kad galima 
mokėjimo sąskaitą pirkti atskirai, ir atskirai 
pateiktų informaciją apie sąnaudas ir 
mokesčius, susijusius su kiekvienu siūlomu 
į paketą įtrauktu produktu ir paslauga.

Or. en
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Pakeitimas 403
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vartotojai turi galėti pirkti papildomas 
paslaugas, kurios nenumatytos 
būtiniausias savybes turinčioje mokėjimo 
sąskaitoje, apibrėžtoje 16 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 404
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Be to, prireikus, paslaugų teikėjai 
turėtų galėti kredito produktus, kaip 
atskiras paslaugas, siūlyti pagrindinių 
mokėjimo sąskaitų vartotojams. Galimybė 
naudotis arba naudojimasis pagrindine 
mokėjimo sąskaita jokiu būdu neturėtų 
būti ribojami reikalaujant įsigyti tokius 
produktus ar paslaugas arba siejami su 
tokių produktų įsigijimo sąlyga.

Or. en

Pakeitimas 405
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma, kai kartu su 
mokėjimo sąskaita siūlomos tik mokėjimo 
paslaugos, kaip apibrėžta Direktyvos 
2007/64/EB 4 straipsnio 3 punkte.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukta kaip nereikalinga, nes 1 dalyje leidžiami paslaugų paketai, kuriems taikoma 16 
straipsnyje pateikta būtiniausias savybes turinčios mokėjimo sąskaitos apibrėžtis.

Pakeitimas 406
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma, kai kartu su 
mokėjimo sąskaita siūlomos tik mokėjimo 
paslaugos, kaip apibrėžta Direktyvos 
2007/64/EB 4 straipsnio 3 punkte.

Išbraukta.

Or. en


