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Pozměňovací návrh 1
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na reakci evropského 
inspektora ochrany údajů ze dne 11. 
dubna 2012 na veřejnou konzultaci 
o zelené knize vypracované Komisí 
s názvem „Na cestě k integrovanému 
evropskému trhu plateb prováděných 
kartou, přes internet a pomocí mobilního 
telefonu“1

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že evropský trh 
plateb prováděných kartou, přes internet 
a pomocí mobilního telefonu je rozdrobený 
na jednotlivé členské státy a pouze několik 
velkých subjektů je schopno působit 
přeshraničně;

A. vzhledem k tomu, že evropský trh 
plateb prováděných kartou, přes internet 
a pomocí mobilního telefonu je rozdrobený 
na jednotlivé členské státy a pouze několik 
velkých subjektů je schopno získat od 
obchodníků souhlas a působit 
přeshraničně;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Ashley Fox
                                               
1 Viz 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-
04-11_PNR_EN.pdf
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že evropský trh 
plateb prováděných kartou, přes internet 
a pomocí mobilního telefonu je rozdrobený 
na jednotlivé členské státy a pouze několik 
velkých subjektů je schopno působit 
přeshraničně;

A. vzhledem k tomu, že evropský trh 
plateb prováděných kartou, přes internet 
a pomocí mobilního telefonu je ještě stále 
rozdrobený na jednotlivé členské státy 
a pouze několik velkých subjektů je 
schopno působit přeshraničně;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A a. vzhledem k tomu, že vedoucí 
postavení dvou neevropských 
poskytovatelů služeb plateb kartou může 
vést k nadměrným a neoprávněným 
poplatkům jak pro spotřebitele, tak pro 
obchodníky, pomocí nichž jejich příslušné 
banky (takzvané vydávající a zúčtovací 
banky) využijí tuto situaci, jak uvádí 
Komise v zelené knize.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Claudio Morganti

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že rozvoj a širší B. vzhledem k tomu, že rozvoj a širší 
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využívání plateb prováděných kartou, přes 
internet a pomocí mobilního telefonu by 
mohly napomoci také růstu elektronického 
obchodu v Evropě z hlediska objemu 
i rozmanitosti;

využívání plateb prováděných kartou, přes 
internet a pomocí mobilního telefonu by 
mohly napomoci také růstu elektronického 
obchodu v Evropě z hlediska objemu 
i rozmanitosti, aniž by to muselo znamenat 
další výhody pro bankovní instituce 
a mobilní operátory;

Or. it

Pozměňovací návrh 6
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C a. vzhledem k tomu, že samoregulace 
trhu plateb ovládaná bankovnictvím vedla 
v rozhodovacích procesech 
k marginalizaci uživatelských zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C a. vzhledem k tomu, že díky 
technickému rozvoji může být systém 
plateb kartami postupně nahrazen jinými 
elektronickými způsoby platby a platbami 
pomocí mobilního telefonu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že zelená kniha 
neporovnává náklady na hotovostní platby 
s náklady na platby prováděné kartou, přes 
internet nebo pomocí mobilního telefonu, 
a tak neumožňuje provést analýzu 
hospodářských a sociálních nákladů plateb 
v hotovosti;

D. vzhledem k tomu, že zelená kniha 
neporovnává náklady a společenské 
výhody hotovostních plateb s náklady na 
platby prováděné kartou, přes internet nebo 
pomocí mobilního telefonu, a tak 
neumožňuje provést analýzu 
hospodářských a sociálních nákladů 
a společenských výhod plateb v hotovosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že zelená kniha 
neporovnává náklady na hotovostní platby 
s náklady na platby prováděné kartou, přes 
internet nebo pomocí mobilního telefonu, 
a tak neumožňuje provést analýzu 
hospodářských a sociálních nákladů plateb 
v hotovosti;

D. vzhledem k tomu, že zelená kniha 
neporovnává náklady na hotovostní platby 
s náklady na platby prováděné kartou, přes 
internet nebo pomocí mobilního telefonu, 
a tak neumožňuje provést srovnávací 
analýzu hospodářských a sociálních 
nákladů plateb;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že zelená kniha 
neporovnává náklady na hotovostní platby 
s náklady na platby prováděné kartou, přes 
internet nebo pomocí mobilního telefonu, 
a tak neumožňuje provést analýzu 
hospodářských a sociálních nákladů plateb 
v hotovosti;

D. vzhledem k tomu, že zelená kniha 
neporovnává náklady na hotovostní platby 
nebo platby šekem s náklady na platby 
prováděné kartou, přes internet nebo 
pomocí mobilního telefonu, a tak 
neumožňuje provést analýzu 
hospodářských a sociálních nákladů plateb 
v hotovosti nebo šekem;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D a. vzhledem k tomu, že stávající 
obchodní model plateb kartami 
a vzhledem k tomu, že sazba poplatků 
MIF představuje hlavní překážku 
přístupu na trh a zvyšuje soutěž na trhu 
plateb;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D a. vzhledem k tomu, že stávající 
obchodní model plateb kartami někdy 
povoluje nadměrné sazby poplatků MIF, 
což se stává překážkou soutěže;
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Or. en

Pozměňovací návrh 13
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D a. vzhledem k tomu, že se zdá, že 
stávající sazby poplatků MIF překračují 
současné náklady na financování systému 
a představují hlavní překážku soutěže na 
trhu plateb;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že přeshraniční 
akvizici může v současnosti využít pouze 
omezené množství subjektů, a vzhledem 
k tomu, že toto uspořádání by mohlo 
rozšířit obchodníkům jejich možnosti 
volby, a tak trhu umožnit, aby se volně 
vyvíjel;

E. vzhledem k tomu, že přeshraniční 
akvizici může v současnosti využít pouze 
omezené množství subjektů, a vzhledem 
k tomu, že toto uspořádání by mohlo 
rozšířit obchodníkům jejich možnosti 
volby, a tak zvýšit soutěž a snížit náklady 
pro spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že přirážky za platby 
kartou některé členské státy nepovolují, 
zatímco v jiných se používají běžně;

F. vzhledem k tomu, že přirážky za platby 
kartou některé členské státy nepovolují, 
zatímco v jiných se používají běžně a jsou 
uplatněny nadměrné přirážky na úkor 
spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F a. vzhledem k tomu, že rámec SEPA pro 
platební karty vyžaduje, aby mohli 
zákazníci „používat běžné platební karty 
na platby a výběry hotovosti v eurech 
v rámci sytému SEPA stejně snadno 
a pohodlně jako v jejich rodné zemi. 
Neměl by být rozdíl mezi tím, zda použijí 
kartu/y doma nebo kdekoliv jinde v rámci 
systému SEPA: Už by neměl existovat 
systém běžných platebních karet pro 
použití výhradně v jedné zemi, ani systém 
karet výhradně pro přeshraniční použití 
v rámci systému SEPA.“

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F a. vzhledem k tomu, že se dá očekávat, 
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že přechod na systém SEPA může být 
podnětem k rozvoji inovačních 
celoevropských způsobů platby;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že poskytovatelé 
plateb často neumožňují jiné platební 
metody než metody s příplatky, čímž 
poškozují spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F a. vzhledem k tomu, že v praxi spadají 
příplatky a srážky na úkor spotřebitelů, 
kteří z nich nemají užitek;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. Chválí Komisi za zajištění zelené knihy 
a považuje úvahy a otázky, kterými se 
zabývá, za velmi důležité; plně souhlasí 
s uvedenými cíli ke zvýšení hospodářské 
soutěže, výběru, inovací a zabezpečení 
plateb, jakož i důvěry zákazníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod -1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1 a. Souhlasí s Komisí, že je třeba rozlišit 
tři rozdílné výrobní trhy v oblasti 
čtyřstranných karetních systémů: 
především trh, na němž různé karetní 
systémy soutěží o finanční instituce jako 
o své vydávající nebo zúčtovací zákazníky; 
pak první „navazující“ trh, na němž 
soutěží vydávající banky o služby držitelů 
bankovních karet („vydávající trh“); v 
poslední řadě druhý „navazující“ trh, na 
němž zúčtovací banky soutěží o podnikání 
obchodníků („zúčtovací trh“) a domnívá 
se, že by měla být na každém trhu posílena 
volná soutěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod -1 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1 b. Poukazuje na důležitost trhu 
založeném na samoregulaci ve spolupráci 
všech zainteresovaných stran, ale uznává, 
že samoregulace nemusí kvůli konfliktům 
zájmů dosáhnout kýžených výsledků 
v přijatelném časovém rámci; očekává, že 
Komise postoupí s nutnými legislativními 
návrhy, aby tak pomohla zajistit řádný 
systém SEPA pro platby kartou, přes 
internet a pomocí mobilního telefonu, a 
v tomto ohledu poukazuje na důležitost 
nadcházejícího přezkumu směrnice 
o platebních službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod -1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1 c. Zdůrazňuje potřebu jasné a úplné 
představy systému SEPA pro platby 
kartou, přes internet a pomocí mobilního 
telefonu a zajištění nutných pravidel 
a harmonogramů k dosažení základního 
cíle: aby nebyl rozdíl mezi přeshraničními 
a vnitrostátními platbami;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod -1 d (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1 d. Podtrhuje potřebu pokročit k 
systému zúčtování v reálném čase a 
vypořádacímu systému, které jsou již v 
podstatě k dispozici a používají se pro 
některé platby, a zdůrazňuje, že přesun k 
ekonomice reálného času by měl být 
důležitým cílem celého systému SEPA a že 
by tak vyspělý mezibankovní systém v 
reálném čase potřeboval dosažitelnost 
systému SEPA;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod -1 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1 e. Zastává tedy názor, že by se všechny 
vnitrostátní systémy plateb kartami, 
pomocí mobilního telefonu a přes internet 
měly spojit nebo přeměnit v celoevropský 
systém sladěný se systémem SEPA, aby 
tak byly všechny platby kartami, pomocí 
mobilního telefonu a přes internet přijaty 
všude v rámci systému SEPA, a že by 
Komise měla navrhnout období nezbytně 
potřebné pro tento přechod;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod -1 f (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1 f. Věří, že všechny karetní systémy, ať 
už čtyřstranné, třístranné nebo smíšené, 
a jakékoli nové subjekty na trhu by měly 
být považovány za rovné, aby tak byly 
zajištěny rovné podmínky také tehdy, 
budou-li všechny zúčtovací subjekty 
požadovat přijetí všech karet;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod -1 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1 g. Konstatuje, že všechny terminály by 
měly mít možnost přijmout všechny karty 
a splnit požadavky interoperability a měly 
by být tedy odstraněny jakékoli technické 
překážky plynoucí z rozdílů ve funkčnosti 
a požadavcích na osvědčení pro terminály, 
protože společné normy a pravidla 
a standardizovaný terminálový software 
by zvýšily konkurenci;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. Věří, že samoregulační přístup 
k integrovanému evropskému trhu plateb 
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není dostačující; vyzývá Komisi, aby 
prostřednictvím legislativního kroku 
zajistila platební bezpečnost, spravedlivou 
soutěž, finanční začlenění, ochranu 
osobních dat a trasparentnost pro 
spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod -1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1 a. Vyzývá Komisi, aby vylepšila řízení 
systému SEPA a zajistila tím 
demokratický a transparentní rozhodovací 
proces, který poslouží veřejným zájmům. 
To vyžaduje aktivnější a vůdčí úlohu 
Komise a Evropské centrální banky 
v řízení systému SEPA, jakož i vyvážené 
zastoupení zainteresovaných subjektů ve 
všech orgánech rozhodujících o systému 
SEPA a orgánech, které jej provádějí, se 
zaručením dostatečného zapojení 
koncových uživatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje znepokojení nad příliš přísnou 
regulací trhů internetových a mobilních 
plateb v současné fázi, protože tyto 

1. vyjadřuje znepokojení nad příliš přísnou 
regulací trhů internetových a mobilních 
plateb v současné fázi, protože tyto 



PE492.906v01-00 16/75 AM\909040CS.doc

CS

platební metody se dosud vyvíjejí; žádá 
Komisi, aby v budoucím návrhu přijala 
zásadně odlišný přístup, který bude vhodný 
pro tyto nové platební metody;

platební metody se dosud vyvíjejí; 
domnívá se, že jakákoli regulační 
iniciativa v této oblasti přináší risk, že 
bude mít povahu přehnaného 
zdůrazňování již existujících nástrojů 
platby a může tak zabránit inovacím 
a narušit trh ještě předtím, než se rozvine;
žádá Komisi, aby v budoucím návrhu,
bude-li nějaký, přijala zásadně odlišný 
přístup, který bude vhodný pro platební 
metody pomocí internetu a mobilního 
telefonu;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje znepokojení nad příliš přísnou 
regulací trhů internetových a mobilních 
plateb v současné fázi, protože tyto 
platební metody se dosud vyvíjejí; žádá 
Komisi, aby v budoucím návrhu přijala 
zásadně odlišný přístup, který bude vhodný 
pro tyto nové platební metody;

1. vyjadřuje znepokojení nad příliš přísnou 
regulací trhů internetových a mobilních 
plateb v současné fázi, protože tyto 
platební metody se dosud vyvíjejí; žádá 
Komisi, aby v budoucím návrhu přijala 
zásadně odlišný přístup, který bude vhodný 
pro tyto nové platební metody, a považuje 
za prospěšné sladit určité nové vývojové 
směry již od začátku, předtím, než způsobí 
příliš velkou roztříštěnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje znepokojení nad příliš přísnou 
regulací trhů internetových a mobilních 
plateb v současné fázi, protože tyto 
platební metody se dosud vyvíjejí; žádá 
Komisi, aby v budoucím návrhu přijala 
zásadně odlišný přístup, který bude
vhodný pro tyto nové platební metody;

1. vyjadřuje znepokojení nad příliš přísnou 
regulací trhů internetových a mobilních 
plateb v současné fázi, protože tyto 
platební metody se dosud vyvíjejí; žádá 
Komisi, aby v budoucím návrhu přijala 
vhodný přístup k těmto novým platebním 
metodám, a aby zajistila vysokou úroveň 
ochrany spotřebitelů, zvláště citlivých 
spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že každá platební metoda má 
určité náklady; žádá proto Komisi, aby 
v budoucnu zohlednila, jaké jsou náklady 
hotovostních plateb ve srovnání s ostatními 
platebními metodami;

2. Lituje, že v současné situaci je většina 
nákladů za platby netransparentní a tací, 
kteří nevyužívají drahých platebních 
metod, stejně pokrývají jejich náklady; 
připomíná, že každá platební metoda má 
pro všechny zúčastněné strany na trhu 
plateb určité náklady, a žádá proto Komisi, 
aby zohlednila, jaké jsou náklady 
hotovostních a šekových plateb ve srovnání 
s ostatními platebními metodami, včetně 
zvláštnosti a společenských výhod 
hotovosti, a navrhuje, jak snížit náklady 
za použití vyspělých platebních metod 
v souvislosti s těmi dražšími;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Sampo Terho
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že každá platební metoda má 
určité náklady; žádá proto Komisi, aby 
v budoucnu zohlednila, jaké jsou náklady 
hotovostních plateb ve srovnání s ostatními 
platebními metodami;

2. připomíná, že každá platební metoda má 
určité náklady; žádá proto Komisi, aby 
v budoucnu zohlednila, jaké jsou náklady 
hotovostních plateb ve srovnání s ostatními 
platebními metodami; žádá také Komisi, 
aby zvážila společenské dopady různých 
platebních metod; připomíná, že všichni 
Evropané by měli mít přístup k základním 
bankovním službám;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že každá platební metoda má 
určité náklady; žádá proto Komisi, aby 
v budoucnu zohlednila, jaké jsou náklady 
hotovostních plateb ve srovnání s ostatními 
platebními metodami;

2. připomíná, že každá platební metoda má 
určité náklady; žádá proto Komisi, aby 
v budoucnu zohlednila, jaké jsou náklady 
a společenské výhody hotovostních plateb 
ve srovnání s ostatními platebními 
metodami; domnívá se, že finanční 
začlenění by mělo být jedním z klíčových 
cílů jakéhokoli nařízení ohledně trhu 
plateb.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že každá platební metoda má 
určité náklady; žádá proto Komisi, aby 
v budoucnu zohlednila, jaké jsou náklady 
hotovostních plateb ve srovnání s ostatními 
platebními metodami;

2. připomíná, že každá platební metoda má 
určité náklady; žádá proto Komisi, aby 
v budoucnu zohlednila, jaké jsou náklady 
hotovostních plateb všech tržních subjektů 
a spotřebitelů ve srovnání s ostatními 
platebními metodami, včetně zvláštnosti 
a společenských výhod hotovosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že každá platební metoda má 
určité náklady; žádá proto Komisi, aby 
v budoucnu zohlednila, jaké jsou náklady 
hotovostních plateb ve srovnání s ostatními 
platebními metodami;

2. připomíná, že každá platební metoda má 
určité náklady; žádá proto Komisi, aby 
v budoucnu zohlednila, jaké jsou náklady 
hotovostních plateb všech tržních subjektů 
ve srovnání s ostatními platebními 
metodami;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že společné technické 
normy by nezlepšily pouze 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství a fungování vnitřního trhu, 
ale přinesly by také bezpečnostní výhody, 
a to formou společných bezpečnostních 

3. je přesvědčen, že společné technické 
normy na bázi otevřeného přístupu by 
nezlepšily pouze konkurenceschopnost 
evropského hospodářství a fungování 
vnitřního trhu, ale podpořily by 
interoperabilitu a přinesly by také 
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norem, z nichž by měly prospěch 
spotřebitelé i obchodníci;

bezpečnostní výhody, a to formou 
společných bezpečnostních norem, z nichž 
by měly prospěch spotřebitelé 
i obchodníci;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Jean-Paul Gauzès, Alfredo Pallone

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že společné technické 
normy by nezlepšily pouze 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství a fungování vnitřního trhu, 
ale přinesly by také bezpečnostní výhody, 
a to formou společných bezpečnostních 
norem, z nichž by měly prospěch 
spotřebitelé i obchodníci;

3. je přesvědčen, že další práce na 
společných technických normách by
mohly zlepšit konkurenceschopnost 
evropského hospodářství a fungování 
vnitřního trhu, ale přinesly by také 
bezpečnostní výhody, a to formou 
společných bezpečnostních norem, z nichž 
by měly prospěch spotřebitelé 
i obchodníci;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3 a. Konstatuje, že většina norem pro 
platby pomocí internetu a mobilního 
telefonu by měla být stejná jako pro 
stávající platby SEPA, ale je třeba nových 
norem pro bezpečnost a identifikaci 
zákazníků a zajištění mezibankovních 
výkonů v reálném čase a po síti, 
a zdůrazňuje, že vývoj nových norem není 
dostačující; koordinované provádění je 



AM\909040CS.doc 21/75 PE492.906v01-00

CS

neméně důležité;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3 a. Zdůrazňuje, že kroky směrem ke 
společným technickým normám jsou 
podniknuty ve světle důležitosti, účinnosti 
a dostačující úrovně norem, které se nyní 
v Evropě používají.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že normalizace by neměla 
klást překážky hospodářské soutěži 
a inovacím, ale měla by je spíše 
odstraňovat, aby zajistila rovné podmínky 
pro všechny strany;

4. zdůrazňuje, že normalizace by neměla 
klást překážky hospodářské soutěži 
a inovacím, ale měla by je spíše 
odstraňovat, aby zajistila rovné podmínky 
pro všechny strany; a proto doporučuje, 
aby byly normy otevřeny inovacím 
a soutěži na trhu, protože zavedení jediné 
nebo uzavřené normy by omezovalo rozvoj 
trhu a inovací, způsobilo nepřiměřené 
omezení a neumožnilo by konkurenční 
rovné podmínky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že normalizace by neměla 
klást překážky hospodářské soutěži 
a inovacím, ale měla by je spíše 
odstraňovat, aby zajistila rovné podmínky 
pro všechny strany;

4. zdůrazňuje, že normalizace by neměla 
klást překážky hospodářské soutěži 
a inovacím, ale měla by je spíše 
odstraňovat, aby zajistila rovné podmínky 
pro všechny strany; zmiňuje však, 
protikartelové vyšetřování procesu 
vytváření norem pro platby přes internet 
(elektronické platby) prováděné 
Evropskou radou pro platební styk (EPC);

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4 a. Konstatuje, že v podstatě všechny 
platební transakce obsahují tentýž druh 
dat, a zdůrazňuje, že pro všechny platby 
umožňující přímé zpracování od 
koncového zákazníka ke koncovému 
zákazníku a v reálném čase by měl 
existovat bezpečný přenos dat, vidí výhody 
všech systémů využívajících stejného 
formátu zpráv a připomíná, že 
nejzřejmější volbou je systém používaný 
pro příkazy k úhradě a příkazy k inkasu, 
jak je vymezen v příloze nařízení 
o konečném termínu pro systém SEPA (tj. 
ISO XML 20022), a doporučuje, aby byl 
použit při všech přenosech transakčních 
dat obsahujících všechny relevantní 
informace z terminálu k zákazníkovi ;
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Or. en

Pozměňovací návrh 45
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4 b. Konstatuje, že poplatky při výběru 
hotovosti z peněžních bankomatů mimo 
zdroje vlastní banky a systém karet jsou 
v mnoha členských státech často 
nadsazené a měly by být v rámci systému 
SEPA více založeny na nákladech;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4 a. Zdůrazňuje, že vzhledem k rychlému 
růstu, ale momentálně nezralé fázi vývoje 
trhu elektronických plateb a plateb 
pomocí mobilního telefonu, by využívání 
povinných norem v těchto klíčových 
oblastech pro posílení jednotného
digitálního trhu v Evropě znamenalo 
riziko záporných efektů pro inovaci, 
konkurenci a růst trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard
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Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4 a. Zdůrazňuje, že podle stanoviska 
Komise vyjadřující odezvu na veřejnou 
konzultaci zelené knihy často představuje 
zavádění rozvinutých norem obtížný úkol; 
vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
posilujícího mechanismu, například 
stanovení konečného termínu přechodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4 b. Vyzývá Evropskou komisi, aby 
navrhla právní předpisy ohledně řízení 
systému SEPA a pokryla jím hlavní rysy 
platebních služeb, právních aspektů, 
včetně spotřebitelských práv a pravidel 
soutěže, zatímco vývoj technických 
a bezpečnostních norem by byl nástrojem 
podpory provádění těchto právních 
předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. podporuje zapojení všech dotčených 5. podporuje zapojení všech dotčených 
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stran na vypracování budoucích 
společných technických a bezpečnostních 
norem pro platební systémy; konstatuje, že 
mezi tyto strany mohou patřit, mimo jiné, 
Evropská rada pro platební styk (EPC), 
spotřebitelské organizace, Evropský orgán 
pro bankovnictví, Rada jednotné oblasti 
pro platby v eurech (SEPA), Komise, 
odborníci z různých oborů, nebankovní 
poskytovatelé platebních služeb a zástupci 
poskytovatelů mobilních, internetových 
a kartových plateb;

stran na vypracování budoucích 
společných technických a bezpečnostních 
norem pro platební systémy; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby reagovala na předešlé 
výzvy Evropského parlamentu k důkladné 
reformě systému řízení SEPA, aby bylo při 
rozhodovacím postupu a postupu 
stanovení norem zajištěno lepší 
zastoupení uživatelů platebních služeb; 
připomíná závazek Komise v prohlášení 
o systému řízení SEPA v nařízení (EU) č. 
260/2012 předložit návrh před koncem 
roku 2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. podporuje zapojení všech dotčených 
stran na vypracování budoucích 
společných technických a bezpečnostních 
norem pro platební systémy; konstatuje, že 
mezi tyto strany mohou patřit, mimo jiné, 
Evropská rada pro platební styk (EPC), 
spotřebitelské organizace, Evropský orgán 
pro bankovnictví, Rada jednotné oblasti 
pro platby v eurech (SEPA), Komise, 
odborníci z různých oborů, nebankovní 
poskytovatelé platebních služeb a zástupci
poskytovatelů mobilních, internetových 
a kartových plateb;

5. podporuje zapojení všech dotčených 
stran na vypracování budoucích 
společných technických a bezpečnostních 
norem pro platební systémy; konstatuje, že 
mezi tyto strany mohou patřit, mimo jiné, 
Evropská rada pro platební styk (EPC), 
spotřebitelské organizace, obchodní 
organizace, Evropský orgán pro 
bankovnictví, Komise, odborníci z různých 
oborů, nebankovní poskytovatelé 
platebních služeb a obchodování pomocí 
mobilních telefonů, internetu a karet, 
a měly by uspořádat svou práci podle nové 
struktury řízení, v níž hraje Rada SEPA 
coby koordinátor silnou úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Sampo Terho
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. podporuje zapojení všech dotčených 
stran na vypracování budoucích 
společných technických a bezpečnostních 
norem pro platební systémy; konstatuje, že 
mezi tyto strany mohou patřit, mimo jiné, 
Evropská rada pro platební styk (EPC), 
spotřebitelské organizace, Evropský orgán 
pro bankovnictví, Rada jednotné oblasti 
pro platby v eurech (SEPA), Komise, 
odborníci z různých oborů, nebankovní 
poskytovatelé platebních služeb a zástupci 
poskytovatelů mobilních, internetových 
a kartových plateb;

5. podporuje zapojení všech dotčených 
stran na vypracování budoucích 
společných technických a bezpečnostních 
norem pro platební systémy; konstatuje, že 
mezi tyto strany mohou patřit, mimo jiné, 
Evropská rada pro platební styk (EPC), 
spotřebitelské organizace, Evropský orgán 
pro bankovnictví, Rada jednotné oblasti 
pro platby v eurech (SEPA), Komise, 
odborníci z různých oborů, nebankovní 
poskytovatelé platebních služeb a zástupci 
poskytovatelů mobilních, internetových 
a kartových plateb; domnívá se, že Rada 
SEPA by měla být klíčovým aktérem při 
vymezování rámce a budoucích pravidel 
pro jednotnější trh plateb kartou, přes 
internet a pomocí mobilního telefonu;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. podporuje zapojení všech dotčených 
stran na vypracování budoucích 
společných technických a bezpečnostních 
norem pro platební systémy; konstatuje, že 
mezi tyto strany mohou patřit, mimo jiné, 
Evropská rada pro platební styk (EPC), 
spotřebitelské organizace, Evropský orgán 
pro bankovnictví, Rada jednotné oblasti 
pro platby v eurech (SEPA), Komise, 
odborníci z různých oborů, nebankovní 
poskytovatelé platebních služeb a zástupci 
poskytovatelů mobilních, internetových 

5. podporuje zapojení všech dotčených 
stran na vypracování budoucích 
společných technických a bezpečnostních 
norem pro platební systémy; konstatuje, že 
mezi tyto strany mohou patřit, mimo jiné, 
Evropská rada pro platební styk (EPC), 
spotřebitelské organizace, zástupci 
obchodníků, Evropský orgán pro 
bankovnictví, Rada jednotné oblasti pro 
platby v eurech (SEPA), Komise, odborníci 
z různých oborů, nebankovní poskytovatelé 
platebních služeb a zástupci poskytovatelů 
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a kartových plateb; mobilních, internetových a kartových 
plateb, operátoři mobilní sítě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. podporuje zapojení všech dotčených 
stran na vypracování budoucích 
společných technických a bezpečnostních 
norem pro platební systémy; konstatuje, že 
mezi tyto strany mohou patřit, mimo jiné, 
Evropská rada pro platební styk (EPC), 
spotřebitelské organizace, Evropský orgán 
pro bankovnictví, Rada jednotné oblasti 
pro platby v eurech (SEPA), Komise, 
odborníci z různých oborů, nebankovní 
poskytovatelé platebních služeb a zástupci 
poskytovatelů mobilních, internetových 
a kartových plateb;

5. žádá vyváženější zastoupení všech 
zainteresovaných subjektů na vypracování 
budoucích společných technických 
a bezpečnostních norem pro platební 
systémy; konstatuje, že mezi tyto strany 
mohou patřit, mimo jiné, Evropská rada 
pro platební styk (EPC), spotřebitelské 
organizace, Evropský orgán pro 
bankovnictví, Rada jednotné oblasti pro 
platby v eurech (SEPA), Komise, odborníci 
z různých oborů, nebankovní poskytovatelé 
platebních služeb a zástupci poskytovatelů 
mobilních, internetových a kartových 
plateb;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že veškeré požadavky 
týkající se normalizace a interoperability 
by měly být zaměřeny na zvýšení 
konkurenceschopnosti evropského 
platebního trhu a neměly by klást zbytečné 

6. zdůrazňuje, že veškeré požadavky 
týkající se normalizace a interoperability 
by měly být zaměřeny na zvýšení 
konkurenceschopnosti evropského 
platebního trhu a neměly by klást zbytečné 
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překážky ve srovnání se světovým trhem; překážky ve srovnání se světovým trhem;
také se domnívá, že společné normy by 
měly být požadovány především na 
celosvětové úrovni, v úzké spolupráci 
s klíčovými hospodářskými partnery EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že veškeré požadavky 
týkající se normalizace a interoperability 
by měly být zaměřeny na zvýšení 
konkurenceschopnosti evropského 
platebního trhu a neměly by klást 
zbytečné překážky ve srovnání se světovým 
trhem;

6. zdůrazňuje, že veškeré požadavky 
týkající se normalizace a interoperability 
by měly být zaměřeny na zvýšení 
účinnosti Evropských platebních systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že veškeré požadavky 
týkající se normalizace a interoperability 
by měly být zaměřeny na zvýšení 
konkurenceschopnosti evropského 
platebního trhu a neměly by klást zbytečné 
překážky ve srovnání se světovým trhem;

6. zdůrazňuje, že veškeré požadavky 
týkající se normalizace a interoperability 
by měly být zaměřeny na zvýšení 
konkurenceschopnosti evropského 
platebního trhu a bezpečnost plateb pro 
spotřebitele, a neměly by klást zbytečné 
překážky ve srovnání se světovým trhem;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 57
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že veškeré požadavky 
týkající se normalizace a interoperability 
by měly být zaměřeny na zvýšení 
konkurenceschopnosti evropského 
platebního trhu a neměly by klást zbytečné 
překážky ve srovnání se světovým trhem;

6. zdůrazňuje, že veškeré požadavky 
týkající se normalizace a interoperability 
by měly být zaměřeny na zvýšení 
bezpečnosti plateb a konkurenceschopnosti 
evropského platebního trhu a neměly by 
klást zbytečné překážky ve srovnání 
se světovým trhem;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že oddělení platebních 
infrastruktur od platebních systémů by 
mohlo zvýšit konkurenci, neboť technická 
omezení by již nebránila v zapojení malým 
subjektům;

7. konstatuje, že oddělení platebních 
infrastruktur od platebních systémů by 
mohlo zvýšit konkurenci, neboť technická 
omezení by již nebránila v zapojení malým 
subjektům; zdůrazňuje, že PPS by měly 
mít možnost vybrat jakékoli spojení 
jakýchkoli vydávajících a zúčtovacích 
služeb, které jsou v rámci platebních 
systému na trhu k dispozici, a platební 
infrastruktury by měly nestranně 
zpracovat transakce různých paralelních 
platebních systémů pro podobné nástroje; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Jean-Paul Gauzès, Alfredo Pallone

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že oddělení platebních 
infrastruktur od platebních systémů by 
mohlo zvýšit konkurenci, neboť technická 
omezení by již nebránila v zapojení malým 
subjektům;

7. konstatuje, že oddělení platebních 
infrastruktur od platebních systémů by 
nemuselo zvýšit konkurenci a že technická 
omezení přístupu na trh by měla být 
posouzena odděleně;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že oddělení platebních 
infrastruktur od platebních systémů by 
mohlo zvýšit konkurenci, neboť technická 
omezení by již nebránila v zapojení malým 
subjektům;

7. konstatuje, že oddělení platebních 
infrastruktur od platebních systémů by 
mohlo zvýšit konkurenci, neboť technická 
omezení by již nebránila v zapojení malým 
subjektům; připomíná, že podpora 
konkurenceschopnosti MSP je zásadní 
prvek strategie růstu Evropské unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7 a. Zdůrazňuje, že soukromí spotřebitele 
by mělo být chráněno podle evropských 
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a vnitrostátních právních předpisů 
a každá strana platebního řetězce by měla 
mít přístup pouze k údajům, které jsou 
důležité pro zpracování platby, a ostatní 
údaje by zůstaly zakódovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Jean-Paul Gauzès, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. poukazuje na to, že je potřebná další 
normalizace, která by podpořila 
přeshraniční akvizici, tj. uspořádání, které 
by zvýšilo konkurenci, rozšířilo dostupné 
volby pro obchodníky a zákazníkům by 
mohlo přinést nákladově efektivnější 
platební metody;

8. poukazuje na to, že aby byly překonány 
technické překážky a požadavky
vnitrostátního vypořádání a zúčtování, je 
potřebná další normalizace, která by 
podpořila přeshraniční akvizici, tj. 
uspořádání, které by zvýšilo konkurenci, 
rozšířilo dostupné volby pro obchodníky 
a zákazníkům by mohlo přinést nákladově 
efektivnější platební metody;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Sampo Terho

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. poukazuje na to, že je potřebná další 
normalizace, která by podpořila 
přeshraniční akvizici, tj. uspořádání, které 
by zvýšilo konkurenci, rozšířilo dostupné 
volby pro obchodníky a zákazníkům by 
mohlo přinést nákladově efektivnější 
platební metody;

8. poukazuje na to, že je potřebná další 
normalizace, která by podpořila 
přeshraniční akvizici, tj. uspořádání, které 
by zvýšilo konkurenci, rozšířilo dostupné 
volby pro obchodníky a zákazníkům by 
mohlo přinést nákladově efektivnější 
platební metody; domnívá se, že 
obchodníci by měli být lépe informováni 
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o možnostech přeshraniční akvizice;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. poukazuje na to, že je potřebná další 
normalizace, která by podpořila
přeshraniční akvizici, tj. uspořádání, které 
by zvýšilo konkurenci, rozšířilo dostupné 
volby pro obchodníky a zákazníkům by 
mohlo přinést nákladově efektivnější 
platební metody;

8. poukazuje na to, že další normalizace by 
přispěla k další podpoře přeshraniční 
akvizice, tj. uspořádání, které by zvýšilo 
konkurenci, rozšířilo dostupné volby pro 
obchodníky a zákazníkům by mohlo 
přinést nákladově efektivnější platební 
metody;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. poukazuje na to, že je potřebná další
normalizace, která by podpořila
přeshraniční akvizici, tj. uspořádání, které 
by zvýšilo konkurenci, rozšířilo dostupné 
volby pro obchodníky a zákazníkům by 
mohlo přinést nákladově efektivnější 
platební metody;

8. poukazuje na to, že je potřeba dalšího 
sloučení postupů, které by podpořilo 
přeshraniční akvizici, tj. uspořádání, které 
by zvýšilo konkurenci, rozšířilo dostupné 
volby pro obchodníky a zákazníkům by 
mohlo přinést nákladově efektivnější 
platební metody;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Sari Essayah
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. naléhavě vyzývá, aby se s ohledem 
na výhody přeshraniční akvizice pro vnitřní 
trh aktivně hledala řešení, která ji usnadní; 
vyjadřuje znepokojení nad stávajícími 
překážkami, jako je například vydávání 
licencí, od něhož by se mělo upustit;

9. naléhavě vyzývá, aby se s ohledem 
na výhody přeshraniční akvizice pro vnitřní 
trh aktivně hledala řešení, která ji ještě více 
usnadní; vyjadřuje znepokojení nad 
stávajícími právními a technickými 
překážkami, které by měly být odstraněny, 
aby se s cizím zúčtovacím subjektem 
slučitelným se systémem SEPA 
nezacházelo jinak než s domácím 
zúčtovacím subjektem v této zemi; 

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Jean-Paul Gauzès, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. naléhavě vyzývá, aby se s ohledem 
na výhody přeshraniční akvizice pro vnitřní 
trh aktivně hledala řešení, která ji usnadní; 
vyjadřuje znepokojení nad stávajícími 
překážkami, jako je například vydávání 
licencí, od něhož by se mělo upustit;

9. naléhavě vyzývá, aby se s ohledem 
na výhody přeshraniční akvizice pro vnitřní 
trh aktivně hledala řešení, která ji usnadní; 
vyjadřuje znepokojení nad stávajícími 
vnitrostátními a technickými překážkami,
které je třeba odstranit;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. naléhavě vyzývá, aby se s ohledem 
na výhody přeshraniční akvizice pro vnitřní 
trh aktivně hledala řešení, která ji usnadní; 
vyjadřuje znepokojení nad stávajícími 
překážkami, jako je například vydávání 
licencí, od něhož by se mělo upustit;

9. naléhavě vyzývá, aby se s ohledem 
na výhody přeshraniční akvizice pro vnitřní 
trh aktivně hledala řešení, která ji usnadní; 
vyjadřuje znepokojení nad stávajícími 
překážkami, jako jsou například některé 
licenční termíny;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9 a. Zdůrazňuje, že mezi právními 
předpisy různých platebních účtů by 
neměly být žádné větší rozdíly a plátce by 
měl mít možnost převést finanční 
prostředky pomocí internetu nebo 
mobilního telefonu jakémukoliv příjemci 
platby, jehož účet je v jakékoliv finanční 
instituci spojené se systémem SEPA;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9 b. Zdůrazňuje, že všechny oprávněné 
PPS by měly mít totéž přístupové právo 
k možnostem zúčtování a vypořádání 
plateb, mají-li patřičné postupy řízení 
rizik, splňují-li minimální technické 
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požadavky a jsou-li považovány za natolik 
vyrovnané, že nepředstavují riziko, tj. 
v podstatě podléhají týmž náležitým 
požadavkům jako banky;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9 c. Připomíná, že podle rozhodnutí 
Evropského soudního dvora v případě 
„Mastercard“ ze dne 24. května 2012 
může být vícestranný mezibankovní 
poplatek MIF považován za poplatek 
potlačující hospodářskou soutěž, a žádá 
Komisi, aby navrhla, jak by se toto 
rozhodnutí mělo zohlednit při řízení 
obchodních modelů plateb pomocí karty, 
mobilního telefonu nebo internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že vícestranné 
mezibankovní poplatky lze zdůvodnit jako 
prostředek k financování čtyřstranných 
karetních platebních systémů; podotýká, 
že sazba poplatků MIF je někdy vyšší, než 
vyžaduje financování čtyřstranného 
karetního platebního systému;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 73
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že vícestranné 
mezibankovní poplatky lze zdůvodnit jako 
prostředek k financování čtyřstranných 
karetních platebních systémů; podotýká, 
že sazba poplatků MIF je někdy vyšší, než 
vyžaduje financování čtyřstranného 
karetního platebního systému;

10. Domnívá se, že současné příjmy z MIF 
mohou být v porovnání s náklady, které by 
měly pokrývat, příliš vysoké, a že nulové 
MIF by mohly být jednou z možností, 
které by připadaly v úvahu a které by 
prosazovaly soutěž a transparentní 
stanovení ceny, protože každý uživatel 
platebních služeb by sladil poplatky za 
použité služby s PPS, které by byly 
využity; poukazuje na to, že možná bude 
třeba vyrovnat rozdílné platební poplatky, 
aby bylo zajištěno, aby postupy křížového 
dotování nepodporovaly výběr neúčinných 
nástrojů, a žádá Komisi, aby posoudila 
různé obchodní modely a zhodnotila jejich 
výhody a nevýhody;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že vícestranné 
mezibankovní poplatky lze zdůvodnit jako 
prostředek k financování čtyřstranných 
karetních platebních systémů; podotýká,
že sazba poplatků MIF je někdy vyšší, než 
vyžaduje financování čtyřstranného 

10. Podotýká, že sazba poplatků MIF je 
mnohdy vyšší, než vyžaduje financování 
čtyřstranného karetního platebního 
systému; vyzývá Komisi, aby tím, že 
navrhne rovné podmínky pro různé 
obchodní modely, zajistila, že poplatky 



AM\909040CS.doc 37/75 PE492.906v01-00

CS

karetního platebního systému; MIF už nebudou představovat překážky 
přístupu na trh pro nové aktéry v oblasti 
platebního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že vícestranné 
mezibankovní poplatky lze zdůvodnit jako 
prostředek k financování čtyřstranných 
karetních platebních systémů; podotýká, 
že sazba poplatků MIF je někdy vyšší, než 
vyžaduje financování čtyřstranného 
karetního platebního systému;

10. Podotýká, že sazba poplatků MIF je 
obvykle vyšší, než vyžaduje financování 
čtyřstranného karetního platebního 
systému; domnívá se, že poplatky MIF by 
měly být upraveny tak, aby se nestaly 
prostředkem zneužití vedoucího postavení 
na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že vícestranné 
mezibankovní poplatky lze zdůvodnit jako 
prostředek k financování čtyřstranných 
karetních platebních systémů; podotýká, že 
sazba poplatků MIF je někdy vyšší, než 
vyžaduje financování čtyřstranného 
karetního platebního systému;

10. domnívá se, že vícestranné 
mezibankovní poplatky lze zdůvodnit jako 
prostředek k financování mezibankovních 
služeb ve čtyřstranných karetních 
platebních systémech; podotýká, že sazba 
poplatků MIF by neměla být přísně vázána 
na náklady na provoz takových služeb;

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že vícestranné 
mezibankovní poplatky lze zdůvodnit jako 
prostředek k financování čtyřstranných 
karetních platebních systémů; podotýká, 
že sazba poplatků MIF je někdy vyšší, než 
vyžaduje financování čtyřstranného 
karetního platebního systému;

10. Podotýká, že sazba poplatků MIF je 
obvykle vyšší, než vyžaduje financování 
čtyřstranného karetního platebního 
systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10 a. Připomíná, že podle základní 
myšlenky systému SEPA by neměl být 
žádný rozdíl mezi vnitrostátními 
a přeshraničními poplatky MIF ani mezi 
poplatky MIF u PSP ve dvou členských 
státech; podotýká, že sazba poplatků MIF 
by měla v rámci daného časového rámce 
klesat nebo by měla být postupně snížena, 
a očekává, že Komise za tímto účelem 
navrhne přechodné období včetně 
objektivního kritéria rozdílu poplatků 
MIF během přechodného období, 
a zdůrazňuje, že odstranění rozdílů mezi 
vnitrostátními poplatky MIF by doplnilo 
ustanovení nařízení 924/2009, jehož cílem 
je odstranění rozdílů mezi poplatky za 
přeshraniční a vnitrostátní platby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10 a. Zdůrazňuje nedostatek 
transparentnosti a to, že poplatky MIF ze 
své podstaty potlačují hospodářskou 
soutěž; naléhavě žádá Komisi, aby 
předložila právní opatření k posílení 
spravedlivého a transparentního 
obchodního modelu plateb kartou, která 
by neškodila soutěži tím, že by vytvářela 
překážky pro vstup nových subjektů na trh 
a inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10 a. Vyzývá Komisi, aby navrhla reformu 
obchodního modelu pro platby kartou, 
která splňuje následující kritéria:
– je transparentní a spravedlivý,
– nepoškozuje konkurenci na trhu plateb 
tím, že vytváří překážky pro vstup nových 
aktérů na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Nikolaos Chountis



PE492.906v01-00 40/75 AM\909040CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10 a. Vyzývá Komisi, aby navrhla reformu 
obchodního modelu pro platby kartou, 
která splňuje následující kritéria:
– je transparentní a spravedlivý,
– nevytváří překážky pro vstup nových 
aktérů na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10 b. Podotýká, že po přechodném období 
by měl mít kdokoli z jakéhokoliv 
členského státu na každém platebním 
terminálu v SEPA systému přijatu kartu 
slučitelnou se systémem SEPA, a platba 
my měla být provedena bezpečně; 
podotýká, že tento požadavek může 
znamenat, že je třeba upravit poplatky 
MIF tak, aby dosáhly prahové hodnoty, 
a trvá na tom, aby to nepřineslo zvýšení 
poplatků MIF v členských státech, ale 
snížení , nebo v pozdějších fázích dokonce 
přiblížení se nule.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Sari Essayah
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Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10 c. Domnívá se, že „pravidlo akceptace 
všech platebních karet“, „pravidlo zákazu
diskriminace“ a jejich kombinace by měly 
být zakázány jako postupy potlačující 
hospodářskou soutěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 10 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10 d. Domnívá se, že přeshraniční 
a centrální akvizice by měly být posíleny 
a jakékoli technické či právní překážky by 
měly být odstraněny, protože by to 
napomohlo snížení sazeb poplatků MIF 
a obchodních poplatků;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že nejvyšší možná sazba 
poplatků MIF by neměla být na úrovni 
EU regulována, protože by to mohlo 
způsobit, že poplatky MIF, které jsou 
v některých členských státech 
v současnosti nízké, by se zvýšily tak, aby 

vypouští se
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se více blížily k nejvyšší povolené sazbě;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že nejvyšší možná sazba 
poplatků MIF by neměla být na úrovni 
EU regulována, protože by to mohlo 
způsobit, že poplatky MIF, které jsou 
v některých členských státech 
v současnosti nízké, by se zvýšily tak, aby 
se více blížily k nejvyšší povolené sazbě;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že nejvyšší možná sazba 
poplatků MIF by neměla být na úrovni 
EU regulována, protože by to mohlo 
způsobit, že poplatky MIF, které jsou 
v některých členských státech 
v současnosti nízké, by se zvýšily tak, aby 
se více blížily k nejvyšší povolené sazbě;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že nejvyšší možná sazba 
poplatků MIF by neměla být na úrovni 
EU regulována, protože by to mohlo 
způsobit, že poplatky MIF, které jsou 
v některých členských státech 
v současnosti nízké, by se zvýšily tak, aby 
se více blížily k nejvyšší povolené sazbě;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že nejvyšší možná sazba 
poplatků MIF by neměla být na úrovni 
EU regulována, protože by to mohlo 
způsobit, že poplatky MIF, které jsou 
v některých členských státech 
v současnosti nízké, by se zvýšily tak, aby 
se více blížily k nejvyšší povolené sazbě;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Sampo Terho

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že nejvyšší možná sazba 
poplatků MIF by neměla být na úrovni EU 
regulována, protože by to mohlo způsobit, 
že poplatky MIF, které jsou v některých 
členských státech v současnosti nízké, by 
se zvýšily tak, aby se více blížily k nejvyšší 
povolené sazbě;

11. je přesvědčen, že nejvyšší možná sazba 
poplatků MIF by neměla být na úrovni EU 
regulována, protože by to mohlo způsobit, 
že poplatky MIF, které jsou v některých 
členských státech v současnosti nízké, by 
se zvýšily tak, aby se více blížily k nejvyšší 
povolené sazbě; zdůrazňuje, že pokud jde 
o poplatky MIF, je třeba právní jasnosti 
a jistoty; 

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11 a. Zdůrazňuje, že pokud tento nový 
legislativní návrh zajistí poplatky, měly by 
být založeny na nákladech a měla by být 
zajištěna plná transparentnost prvků, 
které zakládají jejích sazby;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že transparentnost 
poplatků MIF by měla být 
v mezinárodních i vnitrostátních 
systémech regulována a že by to spolu 

12. Domnívá se, že poplatky MIF by měly 
být regulovány na evropské úrovni, 
s cílem usnadnit přístup na trh pro nové 
aktéry přeshraniční akvizice a zajistit 
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s usnadněním přístupu k přeshraniční 
akvizici mohlo vést k jejich snížení, neboť 
obchodníci by si mohli svobodně vybrat, 
do jakého platebního systému se zapojí;

obchodníkům skutečnou možnost výběru, 
do jakého platebního systému se zapojí;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Jean-Paul Gauzès, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. Domnívá se, že transparentnost 
poplatků MIF by měla být v mezinárodních 
i vnitrostátních systémech regulována a že 
by to spolu s usnadněním přístupu 
k přeshraniční akvizici mohlo vést k jejich 
snížení, neboť obchodníci by si mohli 
svobodně vybrat, do jakého platebního 
systému se zapojí;

12. Domnívá se, že transparentnost 
poplatků MIF by měla být v mezinárodních 
i vnitrostátních systémech podporována
a že by to mohlo vést k jejich snížení, 
neboť obchodníci by si mohli svobodně 
vybrat, do jakého platebního systému se 
zapojí;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. Domnívá se, že transparentnost 
poplatků MIF by měla být 
v mezinárodních i vnitrostátních 
systémech regulována a že by to spolu 
s usnadněním přístupu k přeshraniční 
akvizici mohlo vést k jejich snížení, neboť 
obchodníci by si mohli svobodně vybrat, 
do jakého platebního systému se zapojí;

12. Domnívá se, že transparentnost 
poplatků by měla být v evropských
i vnitrostátních systémech regulována a že 
by to spolu s usnadněním přístupu 
k přeshraniční akvizici mohlo vést k jejich 
snížení, neboť obchodníci by si mohli 
svobodně vybrat, do jakého platebního 
systému se zapojí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 95
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12 a. Připomíná, že čl. 5 nařízení (EU) č. 
260/2012, které stanovuje technické 
a obchodní požadavky převodů úvěrů 
a přímých inkasních plateb v eurech, 
zdůrazňuje, že po 1. únoru 2017 nebude 
možné poplatky MIF uplatnit; žádá tentýž 
přístup v případě plateb kartou;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje však, že nízká 
transparentnost poplatků MIF mezi 
obchodníky a poskytovateli platebních 
služeb (PPS) představuje vážnější problém 
než nízká transparentnost mezi 
spotřebitelem a obchodníkem; je 
přesvědčen, že nadbytek informací by pro 
spotřebitele nebyl žádným dalším 
přínosem a znamenal by transparentnost 
pouze teoreticky, a nikoliv v praxi;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Nikolaos Chountis
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje však, že nízká 
transparentnost poplatků MIF mezi 
obchodníky a poskytovateli platebních 
služeb (PPS) představuje vážnější problém 
než nízká transparentnost mezi 
spotřebitelem a obchodníkem; je 
přesvědčen, že nadbytek informací by pro 
spotřebitele nebyl žádným dalším 
přínosem a znamenal by transparentnost 
pouze teoreticky, a nikoliv v praxi;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje však, že nízká 
transparentnost poplatků MIF mezi 
obchodníky a poskytovateli platebních 
služeb (PPS) představuje vážnější problém 
než nízká transparentnost mezi 
spotřebitelem a obchodníkem; je 
přesvědčen, že nadbytek informací by pro 
spotřebitele nebyl žádným dalším 
přínosem a znamenal by transparentnost 
pouze teoreticky, a nikoliv v praxi;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Ashley Fox
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Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13 a. Vyzývá Komisi, aby poté, co provede 
plné posouzení dopadu, zvážila možnost 
projednat metodologii stanovení poplatků 
MIF pro karty s důležitými průmyslovými 
zástupci;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že mezi třístrannými 
a čtyřstrannými platebními systémy 
existují zásadní rozdíly a že by se k těmto 
systémům mělo přistupovat s ohledem na 
jejich zvláštnosti, ale přesto v posledku 
rovným způsobem;

14. Domnívá se, že obchodní model pro 
třístranné platební systémy může zvýšit 
zájem o soutěž podobně jako v případě 
čtyřstranných systémů; věří tedy, že 
k oběma systémům by se mělo přistupovat 
rovným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že mezi třístrannými 
a čtyřstrannými platebními systémy 
existují zásadní rozdíly a že by se k těmto 
systémům mělo přistupovat s ohledem na 
jejich zvláštnosti, ale přesto v posledku 
rovným způsobem;

14. domnívá se, že mezi třístrannými 
a čtyřstrannými platebními systémy 
existují zásadní rozdíly a že by se k těmto 
systémům mělo přistupovat s ohledem na 
jejich zvláštnosti, ale přesto v posledku 
rovným způsobem, aby byly zajištěny 
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rovné podmínky a podpořena soutěž 
a transparentnost pro spotřebitele 
a obchodníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že mezi třístrannými 
a čtyřstrannými platebními systémy
existují zásadní rozdíly a že by se k těmto 
systémům mělo přistupovat s ohledem na 
jejich zvláštnosti, ale přesto v posledku 
rovným způsobem;

14. domnívá se, že obchodní model
třístranných systémů může zvýšit 
problémy z hlediska soutěže podobné 
problémům spojeným se čtyřstrannými 
platebními systémy a že by se k těmto 
systémům mělo přistupovat s ohledem na 
jejich zvláštnosti, ale přesto v posledku 
rovným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. Domnívá se, že mezi třístrannými 
a čtyřstrannými platebními systémy 
existují zásadní rozdíly a že by se k těmto 
systémům mělo přistupovat s ohledem na 
jejich zvláštnosti, ale přesto v posledku 
rovným způsobem;

14. Domnívá se, že obchodní model
třístranných systémů může zvýšit 
problémy z hlediska soutěže podobné 
problémům spojeným se čtyřstrannými 
platebními systémy a že by se k těmto 
systémům mělo přistupovat s ohledem na 
jejich zvláštnosti, ale přesto v posledku 
rovným způsobem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 104
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14 a. Žádá o větší transparentnost 
poplatků pro držitele karet a nákladů 
a výhod dalších služeb; domnívá se, že 
postupy, kdy poplatky za držení karet nebo 
bonusy závisí na tom, jak zákazníci peníze 
vydávají, by neměly být používány, protože 
mohou ohrozit citlivé spotřebitele nebo 
zvýšit problémy s transparentností při 
použití karet společnostmi a jejich 
zaměstnanci k zaplacení výdajů spojených 
s prací;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. Konstatuje, že co-badging (společné 
označování) by mohl být pro spotřebitele 
přínosem, neboť by snížil množství karet, 
rozšířil škálu voleb a podpořil by 
hospodářskou soutěž;

15. Konstatuje, že co-badging (společné 
označování) by mohl být pro spotřebitele 
přínosem, neboť by snížil množství karet, 
rozšířil škálu voleb a podpořil by 
hospodářskou soutěž; upozorňuje však na 
to, že povinný co-badging (společné 
označování) může snížit konkurenci 
a přinést bezpečnostní rizika a rizika 
ručení, která vzniknou z omezení 
karetního systému v souvislosti s volným 
uzavíráním smluv s obchodními partnery 
dle vlastního výběru;
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Or. en

Pozměňovací návrh 106
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. Konstatuje, že co-badging (společné 
označování) by mohl být pro spotřebitele 
přínosem, neboť by snížil množství karet, 
rozšířil škálu voleb a podpořil by 
hospodářskou soutěž;

15. Konstatuje, že co-badging (společné 
označování), který byl dobrovolně započat 
u souvisejících platebních systémů, by 
mohl být pro spotřebitele přínosem, neboť 
by snížil množství karet v peněženkách 
spotřebitelů a usnadnil přístup 
vnitrostátních domácích systémů na širší 
trh SEPA podporující hospodářskou 
soutěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Jean-Paul Gauzès, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. Konstatuje, že co-badging (společné 
označování) by mohl být pro spotřebitele 
přínosem, neboť by snížil množství karet, 
rozšířil škálu voleb a podpořil by
hospodářskou soutěž;

15. Konstatuje, že co-badging (společné 
označování), který byl dobrovolně započat 
u souvisejících platebních systémů, by 
mohl být pro spotřebitele přínosem, neboť 
by snížil množství karet v peněženkách 
spotřebitelů a usnadnil přístup 
vnitrostátních domácích systémů na širší 
trh SEPA podporující hospodářskou 
soutěž;

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. Konstatuje, že co-badging (společné 
označování) by mohl být pro spotřebitele 
přínosem, neboť by snížil množství karet, 
rozšířil škálu voleb a podpořil by 
hospodářskou soutěž;

15. Konstatuje, že co-badging (společné 
označování) by mohl být pro spotřebitele 
přínosem, neboť by snížil množství karet, 
rozšířil škálu voleb a podpořil by 
hospodářskou soutěž; zdůrazňuje však, že 
co-badging by neměl být domácími 
systémy použit jako způsob předem 
rozhodnutého využití domácí značky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. Zdůrazňuje, že zákazník a vydávající 
PPS by se měli na společném označení 
platebních karet vzájemně dohodnout a že 
společné označení by nemělo být povinné;

16. Poukazuje na to, že zákazníci mající 
kartu by měli mít možnost vybrat si, jaká 
možná alternativa společného označení 
platebních karet by měla být na jejich 
kartách aktivní , a trvá na tom, aby 
obchodníci měli právo si vybrat, jakou 
alternativu společného označení 
platebních karet budou chtít přijmout, 
a držitelé karet by měli mít v každé 
zvláštní platební situaci právo vybrat si 
z možností společného označení 
platebních karet, které obchodník přijímá, 
upřednostňovanou alternativu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 110
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že zákazník a vydávající 
PPS by se měli na společném označení 
platebních karet vzájemně dohodnout a že 
společné označení by nemělo být povinné;

16. Zdůrazňuje, že zákazník a vydávající 
PPS by se měli na společném označení 
platebních karet vzájemně dohodnout, ale 
poslední slovo při výběru značek na 
platební kartě by mělo patřit spotřebiteli; 

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Sampo Terho

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že zákazník a vydávající 
PPS by se měli na společném označení 
platebních karet vzájemně dohodnout a že 
společné označení by nemělo být povinné;

16. zdůrazňuje, že zákazník a vydávající 
PPS by se měli na společném označení 
platebních karet vzájemně dohodnout a že 
společné označení by nemělo být povinné, 
ale výběr značky by měl být ponechán na 
zákazníkovi;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16 a. Vyzývá Komisi, aby navrhla řešení, 
která podpoří co-badging více než jednoho 
systému slučitelného se systémem SEPA; 



PE492.906v01-00 54/75 AM\909040CS.doc

CS

domnívá se, že by měly být důkladně 
zváženy otázky jako například slučitelnost 
postupů řízení, technická interoperabilita 
a záruka bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16 a. Zdůrazňuje, že všem stranám musí 
být jasné, kdo je odpovědný za ochranu 
a důvěrnost ohledně údajů spojených 
s držitelem karty a obchodníkem 
a platebním nástrojem spojeným jednou 
značkou;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Claudio Morganti

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16 a. domnívá se, že co-badging (společné 
označování) by měl být zaveden s 
příslušnými informacemi pro spotřebitele, 
aby byl spotřebitel chráněn a aby nebyl 
vystaven nebezpečí, že bude uveden v 
omyl;

Or. it
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Pozměňovací návrh 115
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá, že některé členské státy zakazují 
přirážky za platby kartou; vyzývá ostatní 
členské státy, aby zvážily možnost 
požadovat větší transparentnost přirážek, 
a tak zajistit, aby zákazník věděl, do jaké 
míry se na přirážce podílí například 
poplatek MIF a do jaké míry ji dále 
zvyšuje obchodník;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. Vítá, že některé členské státy zakazují 
přirážky za platby kartou; vyzývá ostatní 
členské státy, aby zvážily možnost 
požadovat větší transparentnost přirážek, 
a tak zajistit, aby zákazník věděl, do jaké 
míry se na přirážce podílí například 
poplatek MIF a do jaké míry ji dále 
zvyšuje obchodník;

17. Domnívá se, že je důležité zabránit 
možnosti nadměrných přirážek 
v souvislosti s poplatky, které musejí za 
jednotlivé transakce platit obchodníci, 
a kontrolovat srážky a podobné postupy 
řízení spotřebitelů v rámci členských 
států, a proto by měli spotřebitelé přijmout 
jeden společně používaný platební nástroj 
bez přirážky (pomocí debitní karty 
slučitelné se systémem SEPA, e-platba) 
a jakékoliv přirážky dalších nástrojů 
nesmí v žádném případě překročit přímé 
náklady těchto nástrojů ve srovnání 
s nástrojem přijatým bez přirážky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 117
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. Vítá, že některé členské státy zakazují 
přirážky za platby kartou; vyzývá ostatní 
členské státy, aby zvážily možnost 
požadovat větší transparentnost přirážek, 
a tak zajistit, aby zákazník věděl, do jaké 
míry se na přirážce podílí například 
poplatek MIF a do jaké míry ji dále 
zvyšuje obchodník;

17. Domnívá se, že přirážky, srážky a další 
postupy řízení jsou pro koncové uživatele 
platebních služeb často škodlivé;  vítá, že 
některé členské státy zakazují přirážky za 
platby kartou; vyzývá ostatní členské státy, 
aby zvážily možnost požadovat větší 
transparentnost přirážek, a tak zajistit, aby 
zákazník věděl, do jaké míry se na přirážce 
podílí například poplatek MIF a do jaké 
míry ji dále zvyšuje obchodník; žádá 
Komisi, aby zabránila přirážkám ve všech 
případech, kdy nejsou alternativní 
platební nástroje snadno dostupné;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. Vítá, že některé členské státy zakazují 
přirážky za platby kartou; vyzývá ostatní 
členské státy, aby zvážily možnost 
požadovat větší transparentnost přirážek, 
a tak zajistit, aby zákazník věděl, do jaké 
míry se na přirážce podílí například 
poplatek MIF a do jaké míry ji dále 
zvyšuje obchodník;

17. Vítá, že některé členské státy zakazují 
přirážky za platby kartou; žádá Komisi, aby 
pro všechny platební služby navrhla 
obecný zákaz uvalování přirážek a srážek 
na úrovni EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 119
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. Vítá, že některé členské státy zakazují 
přirážky za platby kartou; vyzývá ostatní 
členské státy, aby zvážily možnost 
požadovat větší transparentnost přirážek, 
a tak zajistit, aby zákazník věděl, do jaké 
míry se na přirážce podílí například 
poplatek MIF a do jaké míry ji dále 
zvyšuje obchodník;

17. Vítá, že některé členské státy zakazují 
přirážky za platby kartou; žádá Komisi, aby 
pro všechny platební služby navrhla 
obecný zákaz uvalování přirážek na 
úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17 a. Konstatuje, že uvalování přirážek 
pouze na základě toho, jaký typ platby si 
zákazník vybere, je vystaveno nebezpečí, 
že bude náhodné, a může být zneužito ke 
zvýšení dalšího výnosu, a nikoli k pokrytí 
nákladu, a celkově neprospívá rozvoji 
jednotného trhu, protože brání 
hospodářské soutěži, zvyšuje fragmentaci 
trhu a mate spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. Domnívá se, že může být prospěšné 
omezit přirážky na přímé náklady na 
použití platebního nástroje; zdůrazňuje 
však, že rozhodnutí o povolení nebo 
zákazu přirážek by mělo být jednoznačně 
ponecháno na členském státu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. Domnívá se, že může být prospěšné 
omezit přirážky na přímé náklady na 
použití platebního nástroje; zdůrazňuje 
však, že rozhodnutí o povolení nebo 
zákazu přirážek by mělo být jednoznačně 
ponecháno na členském státu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. Domnívá se, že může být prospěšné 
omezit přirážky na přímé náklady na 
použití platebního nástroje; zdůrazňuje 
však, že rozhodnutí o povolení nebo 
zákazu přirážek by mělo být jednoznačně 
ponecháno na členském státu;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 124
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. Domnívá se, že může být prospěšné 
omezit přirážky na přímé náklady na 
použití platebního nástroje; zdůrazňuje 
však, že rozhodnutí o povolení nebo 
zákazu přirážek by mělo být jednoznačně 
ponecháno na členském státu;

18. Konstatuje, že by mohlo být prospěšné 
omezit přirážky na přímé náklady na 
použití platebního nástroje; zdůrazňuje 
však problémy se stanovením kategorií 
nákladů, které by byly jasně vztaženy na 
jednotné platební transakce;  naléhavě 
tedy žádá Komisi, aby navrhla zákaz 
uvalování přirážek v celé Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že může být prospěšné 
omezit přirážky na přímé náklady na 
použití platebního nástroje; zdůrazňuje 
však, že rozhodnutí o povolení nebo 
zákazu přirážek by mělo být jednoznačně 
ponecháno na členském státu;

18. domnívá se, že může být prospěšné 
omezit přirážky na přímé náklady na 
použití platebního nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Sari Essayah
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Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18 a. Domnívá se, že minimální 
bezpečnostní požadavky plateb pomocí 
internetu, karty a mobilního telefonu by 
měly být ve všech členských státech stejné 
a tyto požadavky by měl stanovit společný 
řídící orgán; podotýká, že 
standardizovaná bezpečnostní řešení by 
zjednodušila informace zákazníků a tedy 
i způsobu, jakým se zákazníci přizpůsobují 
bezpečnostním opatřením, a snížily by 
také náklady v rámci PSP, a proto by měly 
všechny PSP udržovat společná 
minimální bezpečnostní řešení, která 
samozřejmě mohou PSP vylepšit, ale tato 
vylepšení by se neměla stát překážkami 
hospodářské soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18 a. Domnívá se, že srážky ve prospěch 
přímých inkasních plateb nejsou v zájmu 
spotřebitelů, kteří mohou upřednostňovat 
jiné platební metody, aby se vyhli chybám 
při platbě, zvláště v případě plateb online;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Sari Essayah
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. připomíná, že zákazník nemůže nést 
konečnou odpovědnost za bezpečnostní 
opatření týkající se různých platebních 
metod, ale že by měl být informován 
o jejich bezpečném používání;

19. připomíná, že zákazník nemůže nést 
konečnou odpovědnost za bezpečnostní 
opatření týkající se různých platebních 
metod, ale že by měl být informován 
o jejich bezpečném používání a finanční 
instituce by měly být odpovědné za výdaje 
za podvod, nejsou-li zapříčiněny 
zákazníkem, „který jedná podvodně či 
nesplní jednu či více svých povinností 
podle čl. 56 směrnice o platebních 
službách z úmyslné nebo hrubé 
nedbalosti“, aby je podnítily k neustálému 
zlepšování úrovně bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. připomíná, že zákazník nemůže nést 
konečnou odpovědnost za bezpečnostní 
opatření týkající se různých platebních 
metod, ale že by měl být informován 
o jejich bezpečném používání;

19. připomíná, že zákazník nemůže nést 
konečnou odpovědnost za bezpečnostní 
opatření týkající se různých platebních 
metod, ale že by měl být informován 
o jejich bezpečném používání a nese 
odpovědnost za udržení osobních 
bezpečnostních rysů v bezpečí podle čl. 56 
směrnice o platebních službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Rachida Dati
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. připomíná, že zákazník nemůže nést 
konečnou odpovědnost za bezpečnostní 
opatření týkající se různých platebních 
metod, ale že by měl být informován 
o jejich bezpečném používání;

19. připomíná, že zákazník nemůže nést 
konečnou odpovědnost za bezpečnostní 
opatření týkající se různých platebních 
metod, ale že by měl být informován 
o jejich bezpečném používání a domnívá 
se tedy, že je třeba podporovat vzdělávací 
programy a popularizaci, aby se rozšířilo 
zejména vzdělání v oblasti digitální 
bezpečnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 131
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19 a. Vyzývá Komisi, aby při rozvoji 
strategie a nástrojů pro integraci trhů 
plateb pomocí karty, internetu 
a mobilního telefonu zohlednila normy 
a doporučení evropského inspektora 
ochrany údajů ohledně transparentnosti, 
identifikace řídícího pracovníka/ 
zpracovatele, proporcionality a práv 
subjektu, k němuž se váží údaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19 a. Považuje za důležité, aby všechny 
podvody při platbách v systému SEPA 
byly oznámeny centrále pro sledování, 
statistiku a hodnocení, aby se rychle 
reagovalo na nová ohrožení bezpečnosti, 
a aby se hlavní změny ve vývoji zveřejnily;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19 b. Žádá Komisi, aby rozšířila pojetí 
soukromí prostřednictvím návrhu mimo 
mechanismy ověřování a bezpečnostní 
záruky, aby byla zajištěna minimalizace 
údajů, a aby zavedla soukromí 
prostřednictvím výchozího nastavení, 
omezila přístup k osobním informacím 
pouze na informace, které jsou potřeba 
k zajištění služeb, a aby provedla nástroje, 
které uživatelům umožní lepší ochranu 
jejich osobních dat;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. Soudí, že platby prováděné kartou jsou 
již dobře zabezpečeny a že postupný 

20. Soudí, že platby prováděné tváří v tvář 
kartou jsou již dobře zabezpečeny a že 
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přechod od karet s magnetickým proužkem 
k čipovým kartám míru zabezpečení ještě 
zvýší;

postupný přechod od karet s magnetickým 
proužkem k čipovým kartám, který by měl 
být rychle dokončen, míru zabezpečení 
ještě zvýší, ale obává se toho, že některé 
stávající evropské provádění EMV nemusí 
být plně důsledné, a naléhavě žádá, aby 
byla tato nechtěná situace napravena, 
a připomíná, že je třeba zlepšit také řešení 
plateb na dálku na základě síťových 
karet;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. Soudí, že platby prováděné kartou jsou 
již dobře zabezpečeny a že postupný 
přechod od karet s magnetickým proužkem 
k čipovým kartám míru zabezpečení ještě 
zvýší;

20. Soudí, že platby prováděné tváří v tvář
kartou jsou obecně dobře zabezpečeny a že 
postupný přechod od karet s magnetickým 
proužkem k čipovým kartám míru 
zabezpečení ještě zvýší; vyjařuje své 
znepokojení nad bezpečnostními problémy 
s jinými formami plateb kartou; vyzývá 
Komisi, aby sesbírala nezávislé údaje 
o podvodech při platbách online 
a začlenila do svého legislativního návrhu 
příslušná opatření proti podvodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Sampo Terho

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. soudí, že platby prováděné kartou jsou 
již dobře zabezpečeny a že postupný 
přechod od karet s magnetickým proužkem 
k čipovým kartám míru zabezpečení ještě 
zvýší;

20. Soudí, že platby prováděné tváří v tvář
kartou jsou již dobře zabezpečeny a že 
postupný přechod od karet s magnetickým 
proužkem k čipovým kartám míru 
zabezpečení ještě zvýší;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. soudí, že platby prováděné kartou jsou 
již dobře zabezpečeny a že postupný 
přechod od karet s magnetickým proužkem 
k čipovým kartám míru zabezpečení ještě 
zvýší;

20. Soudí, že platby prováděné tváří v tvář
kartou jsou již dobře zabezpečeny a že 
postupný přechod od karet s magnetickým 
proužkem k čipovým kartám míru 
zabezpečení ještě zvýší;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Sampo Terho

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. je přesvědčen, že poskytovat třetím 
stranám údaje o dostupnosti finančních 
prostředků na bankovních účtech s sebou 
nese rizika; konstatuje, že jedním z těchto 
rizik je, že spotřebitelé nemusí mít úplný 
přehled o tom, kdo má přístup 
k informacím o jejich účtu a který 
provozovatel odpovídá za platební služby, 
jež spotřebitel využívá;

21. je přesvědčen, že poskytovat třetím 
stranám údaje o dostupnosti finančních 
prostředků na bankovních účtech s sebou 
nese rizika; konstatuje, že jedním z těchto 
rizik je, že spotřebitelé nemusí mít úplný 
přehled o tom, kdo má přístup 
k informacím o jejich účtu a který 
provozovatel odpovídá za platební služby, 
jež spotřebitel využívá; zdůrazňuje, že 
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v žádné fázi nesmí být zpronevěřena 
ochrana údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. je přesvědčen, že poskytovat třetím 
stranám údaje o dostupnosti finančních 
prostředků na bankovních účtech s sebou 
nese rizika; konstatuje, že jedním z těchto 
rizik je, že spotřebitelé nemusí mít úplný 
přehled o tom, kdo má přístup 
k informacím o jejich účtu a který 
provozovatel odpovídá za platební služby, 
jež spotřebitel využívá;

21. je přesvědčen, že poskytovat třetím 
stranám údaje o dostupnosti finančních 
prostředků na bankovních účtech s sebou 
nese rizika; konstatuje, že jedním z těchto 
rizik je, že spotřebitelé nemusí mít úplný 
přehled o tom, kdo má přístup 
k informacím o jejich účtu a v této 
souvislosti jaký právní rámec a který 
provozovatel odpovídá za platební služby, 
jež spotřebitel využívá;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že tato bezpečnostní rizika 
by mohla snížit regulace, díky níž by se 
platby prostřednictvím nebankovních PPS 
mohly stát stejně bezpečnými jako přímé 
platby z bankovních účtů, pokud budou 
v praxi k dispozici systémy zabezpečení;

22. zdůrazňuje, že tato bezpečnostní rizika 
by mohla snížit regulace, díky níž by se 
platby prostřednictvím nebankovních PPS 
mohly stát stejně bezpečnými jako přímé 
platby z bankovních účtů, pokud budou 
v praxi k dispozici systémy zabezpečení 
a oprávněnost takového přístupu 
a organizací, které takový přístup 
vyžadují, jsou jasně vymezeny;
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Or. en

Pozměňovací návrh 141
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že tato bezpečnostní rizika 
by mohla snížit regulace, díky níž by se 
platby prostřednictvím nebankovních PPS 
mohly stát stejně bezpečnými jako přímé 
platby z bankovních účtů, pokud budou 
v praxi k dispozici systémy zabezpečení;

22. zdůrazňuje, že tato bezpečnostní rizika 
by mohly snížit regulační a technické 
změny, díky nimž by se platby 
prostřednictvím nebankovních PPS mohly 
stát stejně bezpečnými jako přímé platby 
z chráněných bankovních účtů, pokud 
budou v praxi k dispozici systémy 
zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Sampo Terho

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. Nepodporuje tudíž, aby třetí strany 
měly přístup k informacím o bankovním 
účtu spotřebitele dříve, než budou 
vyvinuty, vybudovány a důkladně 
otestovány systémy zabezpečení; 
konstatuje, že budoucí regulace by se měla 
zvláště zaměřit na bezpečnost, ochranu 
údajů a práva spotřebitele; domnívá se, že 
by mělo zejména být jasně stanoveno, 
k jakým informacím mohou mít které 
strany přístup a za jakých podmínek 
mohou být údaje uloženy;

23. Nepodporuje tudíž, aby třetí strany 
měly přístup k informacím o bankovním 
účtu spotřebitele dříve, než budou 
vyvinuty, vybudovány a důkladně 
otestovány systémy zabezpečení; 
konstatuje, že budoucí regulace by se měla 
zvláště zaměřit na bezpečnost, ochranu 
údajů a práva spotřebitele; domnívá se, že 
by mělo zejména být jasně stanoveno, 
k jakým informacím mohou mít které 
strany přístup a za jakých podmínek 
mohou být údaje uloženy; zdůrazňuje, že 
by měl být při vytváření regulačního 
rámce pro přístup třetích stran jasně 
rozlišen přístup k informacím 
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o dostupnosti finančních prostředků pro 
danou transakci a přístup k informacím 
o účtu zákazníka obecně;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. Nepodporuje tudíž, aby třetí strany 
měly přístup k informacím o bankovním 
účtu spotřebitele dříve, než budou 
vyvinuty, vybudovány a důkladně 
otestovány systémy zabezpečení; 
konstatuje, že budoucí regulace by se měla 
zvláště zaměřit na bezpečnost, ochranu 
údajů a práva spotřebitele; domnívá se, že 
by mělo zejména být jasně stanoveno, 
k jakým informacím mohou mít které 
strany přístup a za jakých podmínek 
mohou být údaje uloženy;

23. Nepodporuje tudíž, aby třetí strany 
měly přístup k informacím o bankovním 
účtu spotřebitele dříve, než budou 
vyvinuty, vybudovány a důkladně 
otestovány systémy zabezpečení; 
konstatuje, že budoucí regulace by se měla 
zvláště zaměřit na bezpečnost, ochranu 
údajů a práva spotřebitele; domnívá se 
zejména, že budou-li mít v budoucnu třetí 
strany povolen přístup k informacím 
o účtu, tento přístup by měl být omezen na 
minimum, a že by měl zákazník pomocí 
příkazů jasně stanovit, k jakým 
informacím mohou mít které strany bez 
diskriminace přístup a za jakých podmínek 
mohou být údaje uloženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. Nepodporuje tudíž, aby třetí strany 
měly přístup k informacím o bankovním 
účtu spotřebitele dříve, než budou 

23. Nepodporuje tudíž, aby třetí strany 
měly přístup k informacím o bankovním 
účtu spotřebitele, není-li systém 
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vyvinuty, vybudovány a důkladně 
otestovány systémy zabezpečení; 
konstatuje, že budoucí regulace by se měla 
zvláště zaměřit na bezpečnost, ochranu 
údajů a práva spotřebitele; domnívá se, že 
by mělo zejména být jasně stanoveno, 
k jakým informacím mohou mít které 
strany přístup a za jakých podmínek 
mohou být údaje uloženy;

prokazatelně bezpečný a důkladně 
otestovaný systémy zabezpečení; 
konstatuje, že budoucí regulace by se měla 
zvláště zaměřit na bezpečnost, ochranu 
údajů a práva spotřebitele; domnívá se, že 
by mělo zejména být jasně stanoveno, 
k jakým informacím mohou mít které 
strany přístup a za jakých podmínek 
mohou být údaje uloženy, a že musí tato 
opatření podléhat smluvnímu vztahu mezi 
subjekty, kterých se týká; 

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. Nepodporuje tudíž, aby třetí strany 
měly přístup k informacím o bankovním 
účtu spotřebitele dříve, než budou 
vyvinuty, vybudovány a důkladně 
otestovány systémy zabezpečení; 
konstatuje, že budoucí regulace by se měla 
zvláště zaměřit na bezpečnost, ochranu
údajů a práva spotřebitele; domnívá se, že 
by mělo zejména být jasně stanoveno, 
k jakým informacím mohou mít které 
strany přístup a za jakých podmínek 
mohou být údaje uloženy;

23. Nepodporuje tudíž, aby třetí strany 
měly přístup k informacím o bankovním 
účtu spotřebitele dříve, než budou 
vyvinuty, vybudovány a důkladně 
otestovány systémy zabezpečení; 
konstatuje, že v budoucí regulaci by měl 
být přístup pro třetí stranu omezen na 
binární informaci („ano–ne“) 
o dostupnosti finančních prostředků a 
zvláštní pozornost  by se měla věnovat 
zvláště bezpečnosti, ochraně údajů
a právům spotřebitele; domnívá se, že by 
mělo zejména být jasně stanoveno, které 
strany mohou mít přístup k těmto 
informacím a za jakých podmínek mohou 
být údaje uloženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. Nepodporuje tudíž, aby třetí strany 
měly přístup k informacím o bankovním 
účtu spotřebitele dříve, než budou 
vyvinuty, vybudovány a důkladně 
otestovány systémy zabezpečení; 
konstatuje, že budoucí regulace by se měla 
zvláště zaměřit na bezpečnost, ochranu 
údajů a práva spotřebitele; domnívá se, že 
by mělo zejména být jasně stanoveno, 
k jakým informacím mohou mít které 
strany přístup a za jakých podmínek 
mohou být údaje uloženy;

23. Nepodporuje tudíž, aby třetí strany 
měly přístup k informacím o bankovním 
účtu spotřebitele dříve, než budou 
vyvinuty, vybudovány a důkladně 
otestovány systémy zabezpečení; 
konstatuje, že je třeba regulace, která by se 
měla zvláště zaměřit na bezpečnost, 
ochranu údajů a práva spotřebitele; 
domnívá se, že by mělo zejména být jasně 
stanoveno, k jakým informacím mohou mít 
které strany přístup a za jakých podmínek 
mohou být údaje uloženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23 a. Vyzývá Komisi, aby zajistila ochranu 
osobních údajů tím, že po konzultaci 
s evropským inspektorem ochrany údajů 
navrhne jasné nařízení ohledně toho, 
jakou úlohu hraje každý subjekt při sběru 
dat a za jakým účelem, a jasně vymezí 
subjekty odpovědné za sběr, zpracování 
a zachování údajů; domnívá se, že by 
mělo být umožněno řídícímu pracovníku 
zajistit, aby byly závazky v souladu a aby 
byly subjekty odpovědné za jejich 
porušování, a že by také mělo být 
zajištěno, že subjekty mají přístup k těm 
údajům a jejich zpracování, které jsou 
nutné k provádění jejich služeb;
připojuje, že uživatelé karet by měli mít 
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možnost přístupu a úpravy jejich osobních 
údajů, a to i v komplexním přeshraničním 
kontextu; shledává, že požadavky ochrany 
údajů by měly být prováděny podle 
principu „soukromí prostřednictvím 
návrhu / prostřednictvím výchozího 
nastavení“ a že podniky nebo spotřebitelé 
by neměly nést odpovědnost za ochranu 
jejich údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23 a. Vítá, že proběhla konzultace 
Evropské komise se zainteresovanými 
subjekty jako součást zelené knihy o řízení 
systému SEPA podle úvodu 5 nařízení 
260/2012 , a těší se na návrh na toto téma, 
který se chystá předložit na konci tohoto 
roku; podtrhuje, že okamžitá priorita 
všech zainteresovaných subjektů systému 
SEPA musí být přípravou na přechod na 
systém SEPA podle podmínek 
stanovených v nařízení 260/2012 
k zajištění bezproblémového přechodu od 
vnitrostátních na celoevropské platební 
systémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Sergio Gaetano Cofferati, Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23 a. Je přesvědčen, že práva spotřebitelů 
na vrácení peněz by měla být posílena, 
a to jak v případě neautorizovaných 
plateb, tak i v případě nedoručeného zboží 
či neposkytnutých služeb (nebo zboží 
nedoručeného či služeb neposkytnutých 
podle dohody), a že účinné systémy
kolektivního odškodnění a alternativního 
řešení sporů jsou nepostradatelnými 
nástroji ochrany spotřebitelů taktéž 
v oblasti elektronických plateb;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23 a. Konstatuje, že vzhledem k tomu, že 
ohrožení bezpečnosti stále narůstá, do 
rozvoje norem bezpečnosti by se měl 
aktivně zapojit také Evropský výbor pro 
normalizaci a Evropský ústav pro 
telekomunikační normy;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23 b. Konstatuje, že v platebních 
systémech, kde je jeden nebo více 
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účastníků v jiných členských státech, se 
očekává, že Komise předloží vysvětlující 
návrh toho, jaký systém soudního nebo 
mimosoudního urovnávání sporů by měl 
být pro jakékoli spory použit, a že mají 
spotřebitelé snadný přístup k těmto 
orgánům alternativního řešení sporů 
a jejich využití;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Sari Essayah

Návrh usnesení
Subheading 7 a (new)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Řízení a správa

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 23 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23 c. Vyzývá Komisi, aby navrhla lepší 
řízení systému SEPA pokrývající 
organizační složení spojené s rozvojem 
hlavních prvků platebních služeb 
a provádění požadavků, kterým je třeba 
vyhovět, zatímco rozvoj technických 
a bezpečnostních norem by byl uspořádán 
zvlášť, aby podpořil provádění s ním 
spojených právních předpisů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 154
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 23 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23 d. Považuje za důležité posílit řízení 
systému SEPA a přidělit obnovené Radě 
jednotné oblasti pro platby v eurech 
(SEPA) silnější úlohu a tento nový řídící 
orgán by měl být složen z hlavních 
důležitých zainteresovaných subjektů 
a měl by být vytvořen tak, aby zajistil 
možnost demokratické kontroly 
prostřednictvím Komise a dalších 
evropských orgánů; navrhuje, aby Rada 
jednotné oblasti pro platby v eurech 
(SEPA) vedla práci, určovala časový 
harmonogram a pracovní plán, 
rozhodovala o prioritách a hlavních 
otázkách, tedy urovnávání sporů mezi 
zainteresovými subjekty, a Evropská 
komise, Evropská centrální banka 
a Evropský orgán pro bankovnictví, které 
mají důležitou úlohu, by měly zajistit 
demokratickou kontrolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 23 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23 e. Domnívá se, že Radě jednotné 
oblasti pro platby v eurech (SEPA) by 
měly pomáhat různé technické výbory;
v případě e-plateb, m-plateb, otázek 
spojených s hotovostí a dalšími 
standardizacemi „pracovní jednotky“a ad 
hoc pracovní skupiny; domnívá se tedy, že 
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stávající projekty jako OSeC (Open 
Standards for Security and Certification) 
pro koordinaci provádění rámce 
hodnocení a osvědčení či SecuRe Pay pro 
zajištění společných bezpečnostních řešení 
by mohly těžit z vazby na tuto strukturu;

Or. en


