
PR\941438LT.doc PE514.602v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

2013/0139(COD)

26.6.2013

***I
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokesčių, 
susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitos 
perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo 
sąskaitomis
(COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Jürgen Klute



PE514.602v02-00 2/66 PR\941438LT.doc

LT

PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai
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*** Pritarimo procedūra
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***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš 
dalies keisti, nors jos nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos 
pusjuodžiu šriftu. Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais 
skliaustais: [...].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokesčių, susijusių su 
mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitos perkėlimo ir galimybės 
naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis
(COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0266),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0125/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą bei į Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komiteto ir Teisės reikalų komiteto nuomones (A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) sklandus vidaus rinkos veikimas ir 
modernios, socialiai įtraukios ekonomikos 
plėtotė priklauso nuo visuotinio mokėjimo 
paslaugų teikimo. Kadangi mokėjimo 
paslaugų teikėjai, vadovaudamiesi rinkos 
logika, yra linkę daugiausia dėmesio skirti 
komerciniu požiūriu patraukliems 
vartotojams, ir todėl dažnai komerciniu 
požiūriu mažiau patraukliems vartotojams 
nepaliekama tokio pat produktų 
pasirinkimo, nauji šios srities teisės aktai 
turi būti įtraukti į Sąjungoje pažangios 
ekonomikos strategiją; 

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) tačiau, kaip nurodė Europos 
Parlamentas savo 2012 m. liepos 4 d. 
rezoliucijoje su rekomendacijomis 
Komisijai dėl galimybės gauti pagrindines 
banko paslaugas, turi būti nuveikta
daugiau, kad bendroji mažmeninės 
bankininkystės rinka tobulėtų ir vystytųsi.
Ši plėtotė turėtų vykti kartu užtikrinant, 
kad Sąjungos finansų sektorius tarnautų 
verslui ir vartotojams. Šiuo metu visiškai 
integruotos rinkos plėtojimo kliūtis vis dar 
yra nepakankamas mokesčių skaidrumas ir 
palyginamumas, taip pat mokėjimo 
sąskaitos perkėlimo sunkumai. Būtina 
spręsti skirtingos produktų kokybės ir 
mažos konkurencijos mažmeninėje 
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bankininkystėje problemą bei įdiegti 
aukštos kokybės standartus;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) vartotojams itin svarbu turėti galimybę 
suprasti mokesčius, kad galėtų palyginti 
skirtingų mokėjimo paslaugų teikėjų 
pasiūlymus ir priimti informacija pagrįstus 
sprendimus, kokia sąskaita geriausiai 
atitinka jų poreikius. Taip pat reikia 
užtikrinti visišką ex ante mokesčių bei 
rinkliavų skaidrumą vartotojams, siekiant 
suteikti jiems galimybę atsakingai ir 
tvariai valdyti savo finansinius reikalus. 
Palyginti mokesčių neįmanoma, jei 
mokėjimo paslaugų teikėjai naudoja 
skirtingą terminiją toms pačioms mokėjimo 
paslaugoms apibrėžti ir informaciją teikia 
skirtingais formatais. Standartizavus 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų ir 
kitų mokesčius, susijusių su mokėjimo 
sąskaitomis, terminiją nuosekliu formatu ir 
teikiant išsamią informaciją apie 
mokesčius, vartotojams būtų lengviau ir 
suprasti, ir palyginti mokesčius;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

glaustesnė, standartizuota ir lengvai 
palyginama skirtingų mokėjimo paslaugų 
teikėjų informacija. Vartotojams skirtos 
priemonės mokėjimo sąskaitų pasiūlymams 
palyginti turėtų būti įvairiarūšės, taip pat 
turi būti atliekami vartotojų tyrimai.
Šiame etape turėtų būti standartizuota tik 
reprezentatyviausia su mokesčiais susijusi 
terminija ir apibrėžtys valstybėse narėse, 
kad būtų palengvintas greitas 
įgyvendinimas;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) kad padėtų vartotojams lengvai 
palyginti mokesčius už mokėjimo sąskaitas 
visoje bendrojoje rinkoje, mokėjimo 
paslaugų teikėjai turėtų vartotojams 
pateikti visą mokesčių, imamų už visas
paslaugas, susijusias su mokėjimo 
sąskaitomis, sąrašą, naudojant, jei
įmanoma, standartus terminus ir 
apibrėžtis. Kai taikytina, informacijos apie 
mokesčius dokumente turėtų būti 
vartojami tik terminai ir apibrėžtys, 
nustatyti Sąjungos lygmeniu. Tai taip pat 
padės nustatyti vienodas veiklos sąlygas 
kredito įstaigoms, konkuruojančioms 
mokėjimo sąskaitų rinkoje. Siekiant 
užtikrinti informuotą pasirinkimą, 
informacijos apie mokesčius dokumente
vartotojas taip pat turėtų būti 
informuojamas, jei sąskaitai taikoma 
indėlių garantijų sistema, taip pat, kai 
įmanoma, pateikti bent du 
nepriklausomus mokėjimo paslaugų 
teikėjo kreditingumo įvertinimus. Siekiant 
padėti vartotojams suprasti mokesčius, 
kuriuos jie turi mokėti už savo mokėjimo 
sąskaitą, jiems turėtų būti pateiktas aiškia, 
nedviprasmiška ir netechnine kalba 
parengtas glosarijus su bent jau sąraše 
nurodytų mokesčių ir paslaugų 
paaiškinimais. Glosarijus turėtų būti 
naudinga priemonė skatinant geriau 
suprasti mokesčių paskirtį – tai padeda
vartotojams suteikti galimybę rinktis iš 
daugiau mokėjimo sąskaitų pasiūlymų. 
Taip pat reikėtų mokėjimo paslaugų 
teikėjams nustatyti įpareigojimą kas 
mėnesį ir kartą per metus nemokamai
informuoti vartotojus apie visus mokesčius, 
paimtus už jų sąskaitą. Ex post informacija 
turėtų būti pateikta specialioje suvestinėje. 
Tokiame asmens sąskaitos išraše turėtų 
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būti visas apie gautų palūkanų, sumokėtų 
mokesčių vaizdas ir informacija apie 
mokesčių ar palūkanų normos 
pasikeitimus. Vartotojui turėtų būti 
suteikta informacija, būtina norint
suprasti, už ką sumokėti mokesčiai, ir 
įvertinti, ar reikia keisti vartojimo 
modelius, ar paslaugų teikėją;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(17) siekdamos užtikrinti nuoseklų 
taikomos ES lygmens terminijos 
naudojimą visoje Sąjungoje, valstybės 
narės turėtų mokėjimo paslaugų teikėjams 
nustatyti įpareigojimą vartoti taikomą ES 
lygmens terminiją kartu su likusia 
nacionaline standartizuota terminija, 
nustatyta preliminariame sąraše, kai 
bendraujama su vartotojais, įskaitant 
informacijos apie mokesčius dokumento ir 
asmens sąskaitos išrašo teikimą.
Informacijos apie mokesčius dokumente 
arba asmens sąskaitos išraše mokėjimo 
paslaugų teikėjai gali naudoti prekės 
ženklo pavadinimus, jei tai daroma kartu 
su standartizuota terminija ir kaip 
papildomas siūlomų paslaugų ar sąskaitos 
įvardijimas;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) nepriklausomos lyginamosios 
svetainės gali būti veiksminga priemonė 
vartotojams vienoje vietoje įvertinti 
skirtingų mokėjimo sąskaitų pasiūlymų 
privalumus, su sąlyga, kad vartotojai laiko 
pateikiamą informaciją patikima, 
nešališka ir skaidria. Tokios svetainės gali 
užtikrinti tinkamą pusiausvyrą atsižvelgiant 
į poreikį teikti aiškią ir glaustą, bet kartu 
išsamią ir visapusišką informaciją, 
sudarydamos sąlygas vartotojams gauti
bendros, taip pat personalizuotos ir
išsamesnės informacijos, kai tai jiems 
naudinga. Jos taip pat gali sumažinti 
paieškos sąnaudas, nes vartotojams 
nereikės atskirai rinkti informacijos iš 
mokėjimo paslaugų teikėjų. Labai svarbu, 
kad vartotojai būtų informuoti apie 
galimybę naudotis patikimomis 
lyginamosiomis svetainėmis. Todėl 
kompetentingos institucijos turėtų vykdyti 
visuomenės informavimo kampanijas;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) kad gautų nešališkos informacijos apie 
banko mokesčius, vartotojai turėtų turėti 
galimybę naudotis lyginamosiomis 
svetainėmis, kurios yra viešai prieinamos
ir nepriklausomos nuo mokėjimo paslaugų 
teikėjų. Todėl valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad jų teritorijoje būtų galima
naudotis bent viena nepriklausoma ir 
viešai prieinama svetaine, valdoma 
kompetentingos institucijos arba bet 
kurios kitos kompetentingos viešosios 
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Valstybės narės turėtų nustatyti 
savanorišką akreditavimo sistemą, pagal 
kurią privatūs lyginamųjų svetainių 
operatoriai kreiptųsi dėl akreditacijos pagal 
nustatytus kokybės kriterijus. Jei nėra 
akredituotos privačios lyginamosios 
svetainės, turėtų būti sukurta 
kompetentingos institucijos arba kitos 
viešosios institucijos valdoma svetainė.
Tokios svetainės taip pat turėtų atitikti 
kokybės kriterijus;

institucijos arba jos vardu. Tokioje 
svetainėje turėtų būti teikiama papildoma 
informacija apie Sąjungos lygmeniu 
standartizuotą terminologiją, vartotojų 
teisę naudotis mokėjimo sąskaitomis ir 
perkėlimo procedūras, kuriomis galima 
naudotis nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmeniu. Siekiant padidinti vartotojų 
pasitikėjimą ateityje prieinamomis 
lyginamosiomis svetainėmis, valstybės
narės turėtų nustatyti savanorišką 
akreditavimo sistemą, pagal kurią privatūs 
lyginamųjų svetainių operatoriai kreiptųsi 
dėl akreditacijos pagal nustatytus kokybės 
kriterijus ir nešališkumą užtikrinančias 
nuostatas. Siekiant padidinti palyginamos 
informacijos apie mokesčių ir palūkanų 
normas prieinamumą judiems 
vartotojams, Komisija, 
bendradarbiaudama su EBI, turėtų įsteigti 
lyginamosioms svetainėms skirtą 
Sąjungos portalą, kuriuo būtų galima 
naudotis valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) vartotojai gali turėti paskatų sąskaitą 
perkelti tik tuomet, kai galima nauda 
neviršija numatomos rizikos ir kai šis 
procesas nesukuria per didelės 
administracinės ir finansinės naštos. 
Mokėjimo sąskaitos perkėlimo pas kitą 
mokėjimo paslaugų teikėją procedūra 
turėtų būti aiški, greita ir saugi. Tai gali 
būti u-tikrinta tik jei valstybės narės teikia 
mokėjimų automatizuoto peradresavimo 
paslaugą, įskaitant automatizuotą 
pranešimų perdavimą gavėjams ir 
mokėtojams. Tokios sistemos turėtų būti 
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perkelti tarpvalstybiniu mastu. Turint 
omenyje, kad tarpvalstybinis sąskaitos 
perkėlimas galėtų būti sudėtingesnis negu 
nacionalinis ir kad tam užtikrinti gali 
reikėti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai 
pritaikytų ir patobulintų savo vidines 
procedūras, tarpvalstybiniam sąskaitos 
perkėlimui reikėtų numatyti ilgesnius 
terminus. Tai, ar reikia palikti skirtingus 
terminus, reikėtų įvertinti peržiūrint 
siūlomą direktyvą;

prieinamos valstybėse narėse iki 2016 m.
Bet kokius mokesčius už sąskaitos 
perkėlimo paslaugą perkeliantys mokėjimo 
paslaugų teikėjai turėtų imti tik tada, jei 
vartotojas turi mokėjimo sąskaitą 
trumpesnį nei 12 mėnesių laikotarpį. Kad 
sąskaitos perkėlimas darytų teigiamą 
poveikį konkurencijai, turėtų būti sudarytos 
palankesnės sąlygos sąskaitą perkelti 
tarpvalstybiniu mastu. Turint omenyje, kad 
sąskaitos perkėlimas pereinant iš arba pas 
mokėjimo paslaugų teikėjus ne bendroje 
mokėjimų eurais erdvėje (angl. SEPA)
gali būti sudėtingesnis, nei perkėlimas 
SEPA erdvėje ir kad tam užtikrinti gali 
reikėti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai 
pritaikytų ir patobulintų savo vidines 
procedūras, perkėlimui ne SEPA erdvėje
reikėtų numatyti ilgesnius terminus. Tai, ar 
reikia palikti skirtingus terminus, reikėtų 
įvertinti peržiūrint siūlomą direktyvą;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) sąskaitos perkėlimo procesas 
vartotojui turėtų būti kuo paprastesnis. 
Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
už proceso inicijavimą ir valdymą vartotojo 
vardu būtų atsakingas gaunantysis 
mokėjimo paslaugų teikėjas ir kad 
vartotojai bei atitinkamas banko 
darbuotojai būtų informuoti apie šią 
atsakomybę ir tai, kaip vykdyti perkėlimo 
procesą;

Or. en
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) vartotojams turėtų būti sudarytos 
sąlygos idealiu atveju per vienintelį 
susitikimą su gaunančiuoju mokėjimo 
paslaugų teikėju jo prašyti perkelti visus
periodinius mokėjimus ar jų dalį, taip pat 
pervesti sąskaitoje likusias lėšas. Tuo tikslu 
vartotojai turėtų turėti galimybę pasirašyti 
vieną leidimą, kuriuo išreiškia sutikimą, 
kad būtų atliktos minėtos užduotys. Prieš 
suteikdamas leidimą vartotojas turėtų būti 
informuotas apie visus procedūros etapus, 
kurie būtini norint galutinai perkelti 
sąskaitą;

(23) Pagal bendrą taisyklę, su sąlyga, kad 
vartotojas davė sutikimą, idealiu atveju per 
vienintelį susitikimą su gaunančiuoju 
mokėjimo paslaugų teikėju, šis turėtų 
vartotojo vardu perkelti periodinius 
mokėjimus, taip pat pervesti bet kokias
sąskaitoje likusias lėšas. Tuo tikslu 
vartotojai turėtų turėti galimybę pasirašyti 
vieną leidimą, kuriuo išreiškia sutikimą, 
kad būtų atliktos minėtos užduotys, arba 
sutikimo neduoti. Prieš suteikdamas 
leidimą vartotojas turėtų būti informuotas 
apie visus procedūros etapus, kurie būtini 
norint galutinai perkelti sąskaitą;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

jų gyvenamosios vietos;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) teisė naudotis būtiniausias savybes 
turinčia mokėjimo sąskaita bet kurioje 
valstybėje narėje turėtų būti suteikiama 
pagal 2005 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/60/EB dėl finansų sistemos 
apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų 
plovimui ir teroristų finansavimui, visų 
pirma, kiek tai susiję su deramo klientų 
patikrinimo procedūromis. Turėtų būti 
įdiegtas mechanizmas, kuriuo vartotojams 
be nuolatinio adreso būtų sudarytos 
sąlygos laikytis Direktyvos 2005/60/EB II 
skyriaus reikalavimų, be to valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad šis 
mechanizmas būtų taikomas proporcingai 
ir nebūtų pasitelkiamas kaip nepagrįstas 
pretekstas atstumti komerciniu požiūriu 
mažiau patrauklius vartotojus;

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27b) norint, kad būtiniausias savybes 
turinčių mokėjimo sąskaitų klientai būtų 
tinkamai aptarnaujami, valstybės narės 
turėtų reikalauti teikėjų užtikrinti, kad 
atitinkami darbuotojai būtų tinkamai 
apmokyti ir kad potencialūs interesų 
konfliktai tiems vartotojams neturėtų 
neigiamo poveikio;

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(28) valstybės narės turėtų įpareigoti 
mokėjimo paslaugų teikėjus, kurie teikia 
mokėjimo sąskaitas vartotojams kaip 
neatskiriamą įprastą įprastinio verslo dalį, 
siūlyti vartotojams būtiniausias savybes 
turinčias mokėjimo sąskaitas. Vartotojams 
neturėtų būti per daug sunku gauti tokią 
paslaugą ir ji neturėtų būti per daug brangi. 
Todėl bet kokios išimtys turėtų būti 
grindžiamos objektyviais ir griežtais 
kriterijais ir neturėtų pakenkti vartotojų 
teisei į galimybę naudotis sąskaitomis. 
Kad vartotojams kuo labiau sumažėtų 
finansinės atskirties rizika, valstybės narės 
turėtų gerinti finansinį švietimą (taip pat ir 
mokykloje) ir kovoti su prasiskolinimu. Be 
to, valstybės narės turėtų skatinti mokėjimo 
paslaugų teikėjų iniciatyvas, kad būtų 
lengviau derinti paslaugų, susijusių su 
būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo 
sąskaitomis, teikimą ir finansinį švietimą;

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(29) kad vartotojai galėtų pasinaudoti savo 
teise naudotis bazine mokėjimo sąskaita, 
jie turėtų dar neturėti mokėjimo sąskaitos 
toje pačioje teritorijoje arba turėtų būti 
reikalaujama uždaryti įprastinę mokėjimo 
sąskaitą, siekiant pakeisti ją būtiniausias 
savybes turinčia mokėjimo sąskaita arba 
atsidaryti tokią sąskaitą. Kai neįmanoma 
pasinaudoti elektroninėmis sistemomis, 
kurios yra pakankamai skaidrios, 
patikimos bei greitos, kad būtų galima
nustatyti, ar vartotojas jau turi mokėjimo 
sąskaitą, mokėjimo paslaugų teikėjai kaip 
patikimą patikrinimo, kad vartotojai dar 
neturi mokėjimo sąskaitos, priemonę turėtų 
priimti jų pareiškimą;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

pinigus įvairiais prieinamais kanalais.
Vartotojai turėtų turėti galimybę atlikti 
esmines mokėjimo operacijas, kaip antai 
gauti pajamas ar išmokas, apmokėti 
sąskaitas ar sumokėti mokesčius ir pirkti 
prekes bei paslaugas, be kita ko, atliekant 
tiesioginio debeto operacijas, kredito 
pervedimus, taip pat pavedimus ir 
naudojant mokėjimo kortelę. Tokios 
paslaugos turėtų sudaryti sąlygas pirkti 
prekes ir paslaugas internetu ir vartotojui 
suteikti galimybę inicijuoti mokėjimo 
nurodymus pasinaudojant mokėjimo 
paslaugų teikėjo internetinės 
bankininkystės sistema, jei ji yra. Tačiau 
būtiniausias savybes turinti mokėjimo 
sąskaita neturėtų būti naudojama tik 
internetu, nes tai būtų kliūtis vartotojams, 
neturintiems interneto prieigos. Vartotojai 
neturėtų su būtiniausias savybes turinčia 
mokėjimo sąskaita gauti galimybės 
pereikvoti sąskaitos lėšas. Tačiau valstybės 
narės gali leisti mokėjimo paslaugų 
teikėjams su būtiniausias savybes 
turinčiomis mokėjimo sąskaitomis siūlyti 
labai mažų sumų sąskaitos lėšų 
pereikvojimo priemones, kai mokesčiai 
tokioms lėšoms vartotojui nurodomi 
atskirai ir ne mažiau palankūs, nei 
paslaugų teikėjo nustatyti sąskaitos 
pereikvojimo mokesčiai;

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant užtikrinti, kad galimybę 
naudotis bazinėmis mokėjimo sąskaitomis 
turėtų kuo daugiau vartotojų, jos turėtų būti 
siūlomos nemokamai arba už teisingą 
mokestį. Be to, visi papildomi mokesčiai 

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

vartotojui už kurių nors sutartyje nustatytų 
sąlygų nesilaikymą taip pat turėtų būti 
teisingi ir laikantis įprastos paslaugų 
teikėjo kainodaros politikos. Valstybės 
narės turėtų pagal nacionalines aplinkybes 
nustatyti, kas yra teisinga viršutinė visų 
metinių mokesčių riba. Siekiant užtikrinti, 
kad teisingo mokesčio principas būtų 
įgyvendinamas nuosekliai ir rezultatyviai, 
EBI reikėtų pavesti parengti gaires dėl 
šioje direktyvoje nustatytų bendrųjų 
kriterijų;

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(33) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
visuomenė žinotų apie mokėjimo sąskaitų, 
turinčių būtiniausias savybes, 
prieinamumą. Informavimo priemonės 
turėtų būti tikslinės, skirtos konkretiems 
banko sąskaitų neturinčių, pažeidžiamų ir 
judžių vartotojų poreikiams bei apimti 
pagrindines sąskaitos savybes ir naudojimo 
sąlygas, taip pat žingsnius, kuriuos 
vartotojai turėtų atlikti, kad pasinaudotų 
teise atidaryti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą. Visų pirma vartotojai 
turėtų būti informuojami, kad norint 
naudotis būtiniausias savybes turinčia 
mokėjimo sąskaita nebūtina pirkti 
papildomų paslaugų;

Or. en
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) valstybės narės turėtų paskirti 
kompetentingas institucijas, turinčias 
įgaliojimus užtikrinti šios direktyvos 
vykdymą, taip pat tyrimo ir vykdymo 
užtikrinimo įgaliojimus. Paskirtos 
kompetentingos institucijos turi turėti 
pakankamai išteklių savo pareigoms atlikti. 
Valstybės narės turėtų turėti teisę paskirti 
įvairias kompetentingas valdžios 
institucijas, kad būtų užtikrintas įvairių 
šioje direktyvoje nustatytų įsipareigojimų 
vykdymas.

(34) valstybės narės turėtų paskirti 
kompetentingas institucijas, turinčias 
įgaliojimus užtikrinti šios direktyvos 
vykdymą, taip pat tyrimo ir vykdymo 
užtikrinimo įgaliojimus. Paskirtos 
kompetentingos institucijos turėtų būti 
nepriklausomos nuo mokėjimo paslaugų 
teikėjų ir turėtų turi turėti pakankamai 
išteklių savo pareigoms atlikti. Valstybės
narės turėtų turėti teisę paskirti įvairias 
kompetentingas valdžios institucijas, kad 
būtų užtikrintas įvairių šioje direktyvoje 
nustatytų įsipareigojimų vykdymas.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) vartotojai turėtų turėti galimybę 
pasinaudoti veiksmingomis ir 
rezultatyviomis teisių gynimo ne teismo 
tvarka procedūromis ginčams, kilusiems 
dėl teisių ir pareigų, nustatytų pagal šią 
direktyvą, spręsti. Tokia galimybė jau 
užtikrinama Direktyva 2013/.../ES, kiek tai 
susiję su sutartiniais ginčais. Tačiau 
vartotojai turėtų turėti galimybę 
pasinaudoti teisių gynimo ne teismo tvarka 
procedūromis, kai kyla ikisutartinių ginčių 
dėl teisių ir pareigų, nustatytų šia 
direktyva, pvz., kai atsisakoma jiems 
atidaryti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą. Siekiant laikytis šioje 
direktyvoje išdėstytų nuostatų, reikia 

(35) vartotojai turėtų turėti galimybę 
pasinaudoti veiksmingomis ir 
rezultatyviomis skundų pateikimo ir teisių 
gynimo ne teismo tvarka procedūromis 
ginčams, kilusiems dėl teisių ir pareigų, 
nustatytų pagal šią direktyvą, spręsti.
Pasinaudoti alternatyvaus ginčų 
sprendimo procedūromis turėtų būti 
nesudėtinga, o kompetentingos įstaigos 
turėtų atitikti tam tikrus kriterijus, 
pavyzdžiui, vienodo paslaugų teikėjų ir 
vartotojų atstovavimo. Tokia galimybė jau 
užtikrinama Direktyva 2013/.../ES, kiek tai 
susiję su sutartiniais ginčais. Tačiau 
vartotojai turėtų turėti galimybę 
pasinaudoti teisių gynimo ne teismo tvarka 
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tvarkyti vartotojų asmens duomenis. Jų 
tvarkymą reglamentuoja 1995 m. spalio 
24 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo; Todėl ši 
direktyva turėtų atitikti taisykles, nustatytas 
Direktyvoje 95/46/EB ir ją 
įgyvendinančiuose nacionalinės teisės 
aktuose;

procedūromis, kai kyla ikisutartinių ginčių 
dėl teisių ir pareigų, nustatytų šia 
direktyva, pvz., kai atsisakoma jiems 
atidaryti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą. Siekiant laikytis šioje 
direktyvoje išdėstytų nuostatų, reikia 
tvarkyti vartotojų asmens duomenis. Jų 
tvarkymą reglamentuoja 1995 m. spalio 
24 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo; Todėl ši 
direktyva turėtų atitikti taisykles, nustatytas 
Direktyvoje 95/46/EB ir ją 
įgyvendinančiuose nacionalinės teisės 
aktuose;

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) siekiant užtikrinti veiksmingą šios 
direktyvos taikymą, kompetentingos 
institucijos, atsižvelgdama į EBI priimtas 
gaires dėl sankcijų tipų ir dydžio, turėtų 
nustatyti konkrečias taisykles dėl 
efektyvių ir atgrasančių sankcijų. Bet 
kokia sankcija ar kita priemonė, kurią už 
nacionalinių nuostatų, perkeliančių į 
nacionalinę teisę šią direktyvą, pažeidimą 
nustatė kompetentingos institucijos, 
turėtų būti skelbiama nedelsiant;.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(36) norint pasiekti šioje direktyvoje 
nustatytus tikslus, pagal Sutarties 290 
straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti aktus dėl ES lygmeniu 
standartizuotos terminijos, taikomos 
keletui valstybių narių bendroms mokėjimo 
paslaugoms, ir tų terminų apibrėžčių 
nustatymo; Ypač svarbu, kad Komisija per 
parengiamuosius darbus tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais 
susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama 
jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(38) kas metus, o pirmą kartą – per trejus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo,
valstybės narės turėtų surinkti patikimus 
metinius statistinius duomenis, susijusius 
su šioje direktyvoje nustatytų priemonių 
veikimu. Jos turėtų naudotis bet kokiais 
atitinkamais informacijos šaltiniais ir tą 
informaciją perduoti Komisijai. Komisija, 
remdamasi gauta informacija, turėtų 
kasmet teikti ataskaitą;

Or. en
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(39) kad būtų atsižvelgta į rinkos pokyčius, 
pvz., naujų tipų mokėjimo sąskaitų ir 
mokėjimo paslaugų atsiradimą, taip pat 
pokyčius kitose Sąjungos teisės srityse ir 
valstybių narių patirtį, ši direktyva turėtų 
būti peržiūrėta praėjus ketveriems metams 
nuo jos įsigaliojimo. Peržiūros metu taip 
pat turėtų būti atliekamas mažmeninės 
bankininkystės integravimo Sąjungoje ir 
aukštos kokybės paslaugų užtikrinimo 
mokėjimo sąskaitomis besinaudojantiems 
klientams vertinimas. Atliekant peržiūrą 
reikėtų įvertinti, ar dėl nustatytų priemonių 
pagerėjo vartotojų supratimas apie 
mokesčius už mokėjimo sąskaitas, 
mokėjimo sąskaitų palyginamumas ir 
sąskaitos perkėlimo patogumas. Taip pat 
reikėtų nustatyti, kiek būtiniausias savybes 
turinčių mokėjimo sąskaitų atidaryta, 
įskaitant anksčiau banko sąskaitos 
neturėjusių vartotojų sąskaitas. Peržiūros 
metu turėtų būti parengtas išsamus 
veiksmų planas, skirtas įdiegti visapusišką 
mokėjimo sąskaitų numerių 
perkeliamumą visoje Sąjungoje. Reikėtų 
įvertinti ir tai, ar reikėtų palikti ilgiau 
galioti ilgesnius terminus mokėjimo 
paslaugų teikėjams, sąskaitas 
perkeliantiems į valstybes, esančias už 
SEPA erdvės ribų, ar iš jų. Be to, reikėtų 
įvertinti, ar nuostatos dėl informacijos, 
kurią mokėjimo paslaugų teikėjai turi 
pateikti siūlydami produktų paketus, yra 
pakankamos, ar reikia papildomų 
priemonių. Ataskaitą ir prireikus pasiūlymą 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. en
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

k) mokesčiai – pinigų suma ir baudos, 
kurias vartotojas mokėjimo paslaugų 
teikėjui turi mokėti už teikiamas mokėjimo 
paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias 
su operacijomis, atliekamomis 
naudojantis mokėjimo sąskaita;

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) tiesioginis debetas – mokėjimo 
paslauga, kurią teikiant lėšos nurašomos iš 
mokėtojo mokėjimo sąskaitos, kai 
mokėjimo operaciją inicijuoja gavėjas, 
remdamasis mokėtojo sutikimu;

n) tiesioginis debetas – mokėjimo 
paslauga, kurią teikiant atliekamas 
nurašymas iš mokėtojo mokėjimo 
sąskaitos, kai mokėjimo operaciją 
inicijuoja gavėjas, remdamasis gavėjui, 
gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui arba 
mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui 
duotu mokėtojo sutikimu;

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, 
už kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 

Standartizuota terminija, susijusi su 
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mokestis, sąrašas ir standartizuota 
terminija

mokėjimo sąskaitomis 

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
20 straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų preliminarų 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, 
už kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiamos 
daugiau nei 25 mokėjimo paslaugos arba 
paslaugos, kurioms tenka bent 90 % tokių
paslaugų, už kurias nacionaliniu lygmeniu 
imamas mokestis, apimties. Jame
pateikiami su kiekviena nurodyta paslauga 
susiję terminai ir apibrėžtys.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 
straipsnį EBI parengia gaires, kurios 
padėtų kompetentingoms institucijoms.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 
16 straipsnį EBI parengia gaires, kurios 
padėtų kompetentingoms institucijoms
taikyti pirmoje pastraipoje išvardytus 
kriterijus ir įvertinti santykinę šių kriterijų 
reikšmę pagal šio straipsnio 1 dalį.

Or. en
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
24 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais, remiantis preliminariais sąrašais, 
pateiktais pagal 3 dalį, nustatoma ES 
standartizuota terminija, susijusi su tomis 
mokėjimo paslaugomis, kurios yra bendros 
bent daugumai valstybių narių. ES 
standartizuota terminija apima bendrus 
terminus ir apibrėžtis, susijusius su 
bendromis paslaugomis.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. 4 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus 
paskelbus Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje, kiekviena valstybė narė pagal 
4 dalį priimtą ES standartizuotą terminiją, 
jei reikia, nedelsdama įtraukia į 1 dalyje 
nurodytą preliminarų sąrašą ir paskelbia
visą reprezentatyviausių mokėjimo 
paslaugų, už kurias nacionaliniu 
lygmeniu imamas mokestis, sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
mokėjimo paslaugų teikėjai nenustatytų 
jokių mokesčių ar privalomų mokėjimų, 
kurie nėra įtraukti į informacijos apie 
mokesčius dokumentą.

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei viena ar daugiau 1 dalyje nurodytų
mokėjimo paslaugų siūloma kaip 
finansinių paslaugų paketo dalis, 
informacijos apie mokesčius dokumente 
nurodoma, kurios iš 1 dalyje nurodytų 

2. Jei viena ar daugiau mokėjimo paslaugų 
siūloma kaip mokėjimo paslaugų paketo 
dalis, informacijos apie mokesčius 
dokumente nurodomas mokestis už visą 
paketą ir jų skaičius, taip pat mokestis už 
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paslaugų yra įtrauktos į paketą, mokestis 
už visą paketą ir mokestis už 1 dalyje 
nenurodytas paslaugas.

paslaugas, įtrauktas į paketą.

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Informacijos apie mokesčius 
dokumentas apima 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytą reprezentatyviausių paslaugų 
sąrašą ir atitinkamus mokesčius už 
kiekvieną paslaugą.
Jame taip pat turėtų būti nurodyta, ar 
sąskaitai taikoma indėlių garantijų 
sistema ir yra pateikti, jei turima, bent du 
nepriklausomi mokėjimo paslaugų teikėjo 
kreditingumo vertinimai.

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Valstybės narės įpareigoja mokėjimo 
paslaugų teikėjus parengti naudojamų 
terminų, susijusių su siūlomų mokėjimo 
paslaugų teikimu, glosarijų.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Glosarijuje turi būti:
a) pilnas sąrašas tipiškiausių paslaugų 
nurodytų 3 straipsnio 5 dalyje, naudojant 
standartizuotą Sąjungos terminiją, taip 
pat susijusių sąvokų apibrėžimai;
b) paaiškinimai, bet kokių papildomų 
mokėjimų paslaugų, teikiamų mokėjimo 
paslaugų teikėjo, kurios susijusios su 
mokėjimo sąskaitomis ir neįtrauktos a 
punktą, atsižvelgiant į sąskaitų veikimą;
valstybės narės užtikrina, kad glosarijus, 
teikiamas pagal šio straipsnio pirmą 
pastraipą, būtų parengtas aiškus, 
nedviprasmiškas ir ne technine kalba ir 
kad jis nebūtų klaidinantis.

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
26 straipsnį priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriuose apibrėžiamas informacijos apie 
mokesčius dokumento standartizuotas 
pristatymo formatas, jo bendras simbolis ir 
tvarka, kaip informacijos apie mokesčius 
dokumente turi būti pateiktos 3 straipsnio 5 
dalyje nurodytos paslaugos, įtrauktos į 
bendrą sąrašą, po vartotojų atliktų 
bandymų, siekiant užtikrinti, kad
mokesčių informacinis dokumentas yra 
patogus vartotojams.

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokesčių ataskaita Asmens sąskaitos ataskaita

Or. en
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojams nemokamai 
kas mėnesį ir kas metus pateiktų jų
mokėjimo sąskaitos ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 45

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kai taikoma, sąskaitai taikytos 
palūkanų normos;

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) bendra suma mokesčių, sumokėtų už 
kiekvieną mokėjimo paslaugą ar kitas 
paslaugas, susijusias su nurodyta 
sąskaita, suteikta per atitinkamą laikotarpį;

Or. en
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Pakeitimas 47

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 48

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) dienų skaičius, kai sąskaita buvo 
pereikvota, ir suma sumokėtų palūkanų 
arba mokesčių, susijusių su pereikvojimu 
per atitinkamą laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 49

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) ex ante ir ex post pranešimai apie 
mokesčių ar palūkanų normų, taikomų 
šiai sąskaitai, pasikeitimus;

Or. en

Pakeitimas 50

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

cd) kai taikoma, iš anksto pranešant apie 
mokesčius už kitą laikotarpį ir mokesčius, 
kurie bus imami, jei vartotojas nesiims 
reikiamų priemonių jų išvengti.

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
26 straipsnį priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriuose apibrėžiamas asmens sąskaitos 
ataskaitos formatas, jos bendras simbolis ir 
tvarka, kaip asmens sąskaitos ataskaitoje 
turi būti pateiktos 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytos paslaugos. Vartotojų bandymai 
dėl asmens sąskaitos ataskaitos ir 
glosarijaus atliekami visose valstybėse 
narėse, siekiant užtikrinti, kad mokesčių 
informacinis dokumentas yra patogus 
vartotojams.
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Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutartinė ir komercinė informacija Pranešimai naudojant standartizuotą 
terminologiją

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai visuose pranešimuose 
vartotojams, įskaitant sutartinius ir 
rinkodaros pranešimus, kai taikoma, 
vartotų Sąjungos standartizuotą 
terminologiją, pateiktą išsamiame 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytame 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų 
sąraše.

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

ir rinkodaros pranešimuose klientams, su 
sąlyga, kad, kai taikoma, nurodytų
atitinkamą terminą pagal Sąjungos 
standartizuotą terminologiją iš 3 
straipsnio 5 dalyje nurodyto išsamaus
sąrašo. Mokėjimo paslaugų teikėjai prekės 
ženklo pavadinimų gali naudoti
informacijos apie mokesčius dokumente 
arba mokesčių ataskaitoje su sąlyga, kad
tai yra priedas prie standartinės terminijos
ir antrinio siūlomų paslaugų ar sąskaitos
žymėjimo.

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lyginamosios svetainės Lyginamosios svetainės nacionaliniu 
lygmeniu

Or. en

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
7a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Sąjungos portalas, skirtas lyginamosioms 

svetainėms
1. Valstybės narės praneša Komisijai ir
EBI apie lyginamąsias svetaines, 
veikiančias pagal 7 straipsnio 1 ir 2 dalis. 
2. Komisija, bendradarbiaudama su EBI,
parengia viešai prieinamą Sąjungos 
portalą, skirtą lyginamosioms svetainėms 
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nacionaliniu lygmeniu. Siekdama 
papildyti šią informaciją, Sąjunga portale 
pateikia vartotojams glosarijų, kuriame 
nurodo Sąjungos standartizuotą 
terminologiją, priimtą laikantis 3 
straipsnio 4 dalies ir praktinių 
rekomendacijų dėl tarpvalstybinio 
mokėjimo sąskaitų perkėlimo.

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės pagal 2 ir 3 dalis 
užtikrina, kad vartotojai galėtų naudotis 
bent viena nepriklausoma ir viešai 
prieinama svetaine, kuri tvarkoma
kompetentingos institucijos arba jos 
vardu, arba bet kurios kitos 
kompetentingos valstybės institucijos, 
kurioje galima palyginti sumokėtas 
palūkanas arba sąskaitos balanso 
apmokestinimą ir mokesčius, kuriuos 
mokėjimo paslaugų teikėjai nacionaliniu 
lygmeniu ima už siūlomas paslaugas, 
susijusias su mokėjimo sąskaitomis. Be to, 
palyginimo svetainėje vartotojams 
teikiama informacijos apie Sąjungos 
standartizuotą terminologiją, 
susipažindinama su mokėjimo 
sąskaitomis, įskaitant į būtiniausias 
savybes turinčias mokėjimo sąskaitas ir 
perkėlimo procedūromis, prieinamomis 
Sąjungos ir nacionaliniu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Be to, valstybės narės nustato 
savanorišką akreditavimo sistemą, taikomą 
privačių operatorių valdomoms 
svetainėms, kuriose galima palyginti 
sumokėtas palūkanas arba sąskaitos 
balanso apmokestinimą ir mokesčius, 
kuriuos mokėjimo paslaugų teikėjai 
nacionaliniu lygmeniu ima už siūlomas 
paslaugas, susijusias su mokėjimo 
sąskaitomis. Kad gautų akreditaciją, 
privačių operatorių valdomos lyginamosios 
svetainės:

Or. en

Pakeitimas 60

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) turi sistemas, leidžiančias išvengti ir 
valdyti interesų konfliktus tarp lyginimo 
svetainės operatoriaus ir mokėjimo 
paslaugų teikėjų, siekiant užtikrinti, kad 
bet kokia tiesioginė ar netiesioginė 
nuosavybė, kontrolė arba komerciniai 
santykiai tarp mokėjimo paslaugų teikėjų 
ir interneto operatorių netrukdytų 
patenkinti ab, ac, ad ir d punktų 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 61

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

ab) aiškiai atskleisti jų savininkus ir 
finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 62

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) aiškiai nustatyti kriterijus, 
naudojamus apibrėžti rekomenduojamą 
mokėjimo sąskaitą mokėjimo paslaugų 
vartotojui;

Or. en

Pakeitimas 63

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ad) būti nešališkam, atsižvelgiant į tai, 
kad mokėjimo paslaugų teikėjų, jų 
tarpininkų, filialų ar prekių ženklų 
reklama neturi būti pateikiama 
pagrindiniame puslapyje arba kainų 
palyginimo puslapiuose;

Or. en

Pakeitimas 64

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

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

b) vartoja paprastą ir nedviprasmišką kalbą 
ir, jei taikoma, 3 straipsnio 5 dalyje
nurodytą Sąjungos standartizuotą 
terminologiją;

Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teikia atnaujintą informaciją; c) teikia tikslią ir atnaujintą informaciją ir 
nurodo paskutinių pakeitimų laiką;

Or. en

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) suteikia pakankamai plačią mokėjimo 
sąskaitų rinkos apžvalgą;

d) suteikia vartotojams objektyvių ir 
išsamių rezultatų, visapusiškai 
atsižvelgiant į visus naudotojų atrinktus 
paieškos kriterijus, o tuo atveju, jei 
pateikta informacija nėra išsami rinkos 
apžvalga, aiškų pranešimą šiuo klausimu 
iki rodant rezultatus;

Or. en
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai nėra pagal 2 dalį akredituotų 
svetainių, valstybės narės užtikrina, kad 
būtų sukurta svetainė, valdoma 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos arba bet kurios kitos 
kompetentingos viešosios institucijos. Kai 
yra pagal 2 dalį akredituotų svetainių, 
valstybės narės gali nuspręsti sukurti 
papildomą svetainę, valdomą 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos arba bet kurios kitos
kompetentingos viešosios institucijos. 1 
dalyje nurodytos svetainės, kurias valdo 
kompetentinga institucija, atitinka 2 dalies 
a–e punktus.

3. 1 dalyje nurodytos svetainės, kurios 
valdomos kompetentingos institucijos 
arba jos vardu arba valdomos bet kurios 
kitos kompetentingos viešosios 
institucijos, atitinka 2 dalies a–e punktus.

Or. en

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. EBI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, skirtus toliau plėtoti 
ir apibrėžti 7 straipsnio 2 dalyje išdėstytus 
lyginamųjų svetainių akreditavimo 
kriterijus.
EBI tuos techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai pateikia ... .
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–
14 straipsnių.
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Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės pasilieka teisę
nesuteikti akreditacijos arba ją panaikinti
privatiems operatoriams, kai nesilaikoma 2 
dalyje nustatytų įpareigojimų.

4. Valstybės narės nesuteikia akreditacijos 
arba ją panaikina privatiems operatoriams, 
kai pakartotinai ar nuolat nesilaikoma 2 
dalyje nustatytų įpareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės užtikrina, kad 
vartotojai būtų informuojami apie 
interneto svetaines, nurodytas 1 dalyje, ir 
apie akredituotų svetainių pagal šio 
straipsnio 2 dalį prieinamumą. 
Kompetentingos institucijos pateikia 
tinkamą informaciją, įskaitant, kai 
taikoma, apie viešai prieinamą 
nacionaliniu lygmeniu akredituotų 
palyginamųjų svetainių registrą.

Or. en

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės, nepažeidžiant 4 
straipsnio 2 dalies, užtikrina, kad, kai 
mokėjimo sąskaita siūloma vienu paketu su 
kita paslauga ar produktu, mokėjimo 
paslaugų teikėjas vartotoją informuotų, ar 
galima mokėjimo sąskaitą pirkti atskirai; 
ir, jei taip atsitinka, atskirai pateiktų 
informaciją apie sąnaudas ir mokesčius, 
susijusius su kiekvienu kitu siūlomu į 
paketą įtrauktu produktu ir paslauga.

Or. en

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalis netaikoma, kai kartu su 
mokėjimo sąskaita siūlomos tik mokėjimo 
paslaugos, kaip apibrėžta Direktyvos 
2007/64/EB 4 straipsnio 3 punkte arba 
Direktyvos 2013/36/ES [KRD IV] I priedo 
1 punkte.

Or. en

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąskaitos perkėlimo paslaugą inicijuoja 
gaunantysis mokėjimo paslaugų teikėjas. 
Gaunantysis mokėjimo paslaugų teikėjas iš 
vartotojo paprašo rašytinio leidimo suteikti 
sąskaitos perkėlimo paslaugą. Leidimas 

2. Sąskaitos perkėlimo paslaugą inicijuoja 
gaunantysis mokėjimo paslaugų teikėjas. 
Siekiant tai padaryti, gaunantysis
mokėjimo paslaugų teikėjas iš vartotojo 
gauna rašytinį leidimą suteikti sąskaitos 
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sudaro sąlygas vartotojui duoti konkretų 
sutikimą, kad perduodantysis mokėjimo 
paslaugų teikėjas atliktų kiekvieną iš 3 
dalies e ir f punktuose nurodytų užduočių ir 
kad gaunantysis mokėjimo paslaugų 
teikėjas atliktų kiekvieną iš 4 dalies c ir d 
punktuose ir 5 dalyje nurodytų užduočių. 
Leidimas sudaro sąlygas vartotojui 
konkrečiai paprašyti, kad perduodantysis 
mokėjimo paslaugų teikėjas perduotų 3 
dalies a ir b punktuose nurodytą 
informaciją. Leidime taip pat nurodoma 
data, nuo kurios periodiniai mokėjimai 
turėtų būti vykdomi iš sąskaitos, atidarytos 
gaunančiojo mokėjimo paslaugų teikėjo 
įstaigoje.

perkėlimo paslaugą. Leidimas sudaro 
sąlygas vartotojui duoti konkretų sutikimą 
(arba jo nesuteikti), kad perduodantysis 
mokėjimo paslaugų teikėjas atliktų 
kiekvieną iš 3 dalies e ir f punktuose 
nurodytų užduočių ir kad gaunantysis 
mokėjimo paslaugų teikėjas atliktų 
kiekvieną iš 4 dalies c ir d punktuose ir 5 
dalyje nurodytų užduočių. Leidimas sudaro 
sąlygas vartotojui konkrečiai paprašyti, kad 
perduodantysis mokėjimo paslaugų teikėjas 
perduotų 3 dalies a ir b punktuose nurodytą 
informaciją. Leidime taip pat nurodoma 
data, nuo kurios periodiniai mokėjimai 
turėtų būti vykdomi iš sąskaitos, atidarytos 
gaunančiojo mokėjimo paslaugų teikėjo 
įstaigoje.

Or. en

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gaunančiajam mokėjimo paslaugų 
teikėjui perduoti papildomą informaciją, 
kurią gaunantysis mokėjimo paslaugų 
teikėjas laiko būtina norint perkelti 
sąskaitą;

c) gaunančiajam mokėjimo paslaugų 
teikėjui perduoti šią informaciją, kurios 
gaunančiajam mokėjimo paslaugų teikėjui
reikia norint perkelti sąskaitą;

Or. en

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kai perduodantysis mokėjimo paslaugų 
teikėjas neteikia periodinio mokėjimo 

d) kai perduodantysis mokėjimo paslaugų 
teikėjas vis dar neteikia periodinio 
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nurodymų ir tiesioginio debeto operacijų 
automatizuoto peradresavimo į vartotojo 
sąskaitą gaunančiojo mokėjimo paslaugų 
teikėjo įstaigoje sistemos, atšaukti 
periodinio mokėjimo nurodymus ir 
nebepriimti tiesioginio debeto operacijų 
leidime nustatytą dieną;

mokėjimo nurodymų ir tiesioginio debeto 
operacijų automatizuoto peradresavimo į 
vartotojo sąskaitą gaunančiojo mokėjimo 
paslaugų teikėjo įstaigoje sistemos, atšaukti 
periodinio mokėjimo nurodymus ir 
nebepriimti tiesioginio debeto operacijų 
leidime nustatytą dieną;

Or. en

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) per septynias kalendorines dienas 
nustato vartotojo prašomus nurodymus 
atlikti periodinius kredito pervedimus ir 
juos vykdo nuo leidime nustatytos dienos;

a) per septynias darbo dienas nustato 
vartotojo prašomus nurodymus atlikti 
periodinius kredito pervedimus ir juos 
vykdo nuo leidime nustatytos dienos;

Or. en

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kai taikoma, informuoja vartotojus 
apie jų teises, susijusias su SEPA 
tiesioginio debeto schemomis, 
numatytomis pagal Reglamento 
260/2012/EB 5 straipsnio 3 dalies d
punktą;

Or. en
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Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Mokėjimo paslaugų teikėjas neprivalo 
uždaryti mokėjimo sąskaitos pagal 
6 dalies d punktą, jei vartotojas turi 
nepadengtų įsipareigojimų mokėjimo 
paslaugų teikėjui. Mokėjimo paslaugų
teikėjas nedelsdamas informuoja vartotoją 
apie tokius neįvykdytus įsipareigojimus, 
dėl kurių negali uždaryti jo mokėjimo 
sąskaitos.

Or. en

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) per septynias kalendorines dienas nuo 
prašymo gavimo gaunančiajam mokėjimo 
paslaugų teikėjui nusiunčia 3 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytą informaciją;

a) per septynias darbo dienas nuo prašymo 
gavimo gaunančiajam mokėjimo paslaugų 
teikėjui nusiunčia 3 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytą informaciją;

Or. en

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai perduodantysis mokėjimo paslaugų 
teikėjas neteikia periodinio mokėjimo 
nurodymų ir tiesioginio debeto operacijų 
automatizuoto peradresavimo į vartotojo 
sąskaitą gaunančiojo mokėjimo paslaugų 

b) kai perduodantysis mokėjimo paslaugų 
teikėjas vis dar neteikia periodinio 
mokėjimo nurodymų ir tiesioginio debeto 
operacijų automatizuoto peradresavimo į 
vartotojo sąskaitą gaunančiojo mokėjimo 
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teikėjo įstaigoje sistemos, gaunančiojo 
mokėjimo paslaugų teikėjo prašomą dieną 
atšaukia periodinio mokėjimo nurodymus 
ir nebepriima tiesioginio debeto operacijų 
mokėjimo sąskaitoje;

paslaugų teikėjo įstaigoje sistemos, 
gaunančiojo mokėjimo paslaugų teikėjo 
prašomą dieną atšaukia periodinio 
mokėjimo nurodymus ir nebepriima 
tiesioginio debeto operacijų mokėjimo 
sąskaitoje;

Or. en

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) perveda likusį teigiamą likutį iš 
mokėjimo sąskaitos į sąskaitą, turimą 
gaunančiojo mokėjimo paslaugų teikėjo 
įstaigoje;

c) perveda bet kokį likusį teigiamą likutį iš 
mokėjimo sąskaitos į sąskaitą, turimą 
gaunančiojo mokėjimo paslaugų teikėjo 
įstaigoje;

Or. en

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. 8 dalyje nurodytu atveju 3, 4 ir 6 dalyse 
nurodyti terminai yra dvigubai ilgesni. Ši 
nuostata peržiūrima pagal 27 straipsnį.

9. 8 dalyje nurodytu atveju 3, 4 ir 6 dalyse 
nurodyti terminai yra dvigubai ilgesni, 
išskyrus dėl sandorių, patenkančių į 
Reglamento (ES) 260/2012 [SEPA] 1
straipsnio taikymo sritį. Ši nuostata 
peržiūrima pagal 27 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Automatizuotas peradresavimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
sukurta sistema, skirta automatiniam 
mokėjimų peradresavimui iš vienos 
mokėjimo sąskaitos į kitą mokėjimo 
sąskaitą, kartu su automatizuota 
pranešimų gavėjams arba mokėtojams, 
kai jų pervedimai yra nukreipti, sistema.
2. EBI teikia techninę pagalbą 
kompetentingoms institucijoms dėl 
automatinių peradresavimo sistemų 
sukūrimo.

Or. en

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
mokesčiai, kuriuos perduodantysis arba 
gaunantysis mokėjimo paslaugų teikėjas 
taiko vartotojui už paslaugas, teikiamas 
pagal 10 straipsnį, išskyrus paslaugas, 
nurodytas 1–3 dalyse, būtų pagrįsti ir 
atitiktų faktines to mokėjimo paslaugų 
teikėjo išlaidas (tų mokesčių gali ir nebūti).

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
mokesčiai, kuriuos perduodantysis arba 
gaunantysis mokėjimo paslaugų teikėjas 
taiko vartotojui už paslaugas, teikiamas 
pagal 10 straipsnį, išskyrus paslaugas, 
nurodytas 1–3 dalyse, būtų pagrįsti ir 
atitiktų faktines to mokėjimo paslaugų 
teikėjo išlaidas (tų mokesčių gali ir nebūti).
Valstybės narės užtikrina, kad tokius 
mokesčius perduodantysis paslaugų 
teikėjas taiko tik tada, kai vartotojas 
turėjo mokėjimo sąskaitą ne trumpesnį 
kaip 12 mėnesių laikotarpį prieš tai, kai 
pateikė prašymą dėl sąskaitos perkėlimo 
pagal 10 straipsnio 4 dalį.

Or. en
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Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad bent 
vienas mokėjimo paslaugų teikėjas jų 
teritorijoje vartotojams siūlytų būtiniausias 
savybes turinčias mokėjimo sąskaitas.
Valstybės narės užtikrina, kad būtiniausias 
savybes turinčias mokėjimo sąskaitas
siūlytų ne vien mokėjimo paslaugų 
teikėjai, teikiantys sąskaitas tik su 
internetinės bankininkystės priemonėmis.

1. Valstybės narės užtikrina, kad legaliai 
Sąjungoje gyvenantys vartotojai turėtų 
teisę atidaryti ir naudoti būtiniausias 
savybes turinčią mokėjimo sąskaitą. Tokia 
teisė taikoma nepaisant vartotojo 
gyvenamosios vietos. Atidarant
būtiniausias savybes turinčią mokėjimo
sąskaitą, neturi būti atsižvelgiama į 
kriterijus, pvz., vartotojų pajamų lygį, 
užimtumą, kredito istoriją, įsiskolinimo 
lygį ir numatomą apyvartą.

Or. en

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje būtų sukurta sistema, skirta 
sudaryti galimybę vartotojams atidaryti 
būtiniausias savybes turinčią mokėjimo 
sąskaitą.
Valstybės narės užtikrina, kad sistema, 
nurodyta pirmoje pastraipoje, atitiktų šias 
sąlygas:
a) bent jau mokėjimo paslaugų teikėjai, 
kurie teikia mokėjimo sąskaitas, įskaitant 
visas paslaugas, nurodytas 16 straipsnyje, 
įpareigojami pasiūlyti ir atidaryti 
būtiniausias savybes turinčią sąskaitą, 
išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 
3 dalyje;
b) būtiniausias savybes turinčias sąskaitas
siūlo ne tik mokėjimo paslaugų teikėjai, 



PE514.602v02-00 48/66 PR\941438LT.doc

LT

kurie teikia sąskaitas tik per interneto 
įrenginius;
c) įvestas mechanizmas, suteikiantis 
galimybę vartotojams be nuolatinio 
adreso, patenkinti Direktyvos 2005/60 II 
skyriaus reikalavimus;
d) įvestas mechanizmas, siekiant 
užtikrinti, kad banko neturintys, 
pažeidžiami vartotojai, taip pat mobiliojo 
ryšio vartotojai būtų informuoti apie 
būtiniausias savybes turinčių sąskaitų 
prieinamumą;
e) teisės, nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, 
neturi būti pernelyg sudėtingos ar 
apsunkinančios vartotoją.
f) įvestas mechanizmas, siekiant užtikrinti 
kad mokėjimo paslaugų teikėjai turėtų 
galimybę skaidriai, patikimai ir greitai 
patikrinti, ar vartotojas jau turi 
būtiniausias savybes turinčią mokėjimo 
sąskaitą toje valstybėje narėje;;
g) sąskaitos perkėlimo paslauga, kaip 
numatyta 10 ir 11 straipsniuose, taikoma, 
kai vartotojas nori perkelti būtiniausias 
savybes turinčią sąskaitą į kitą mokėjimo 
sąskaitą, apibrėžtą perkėlimo paslaugoms 
reikalavimuose;
Valstybės narės gali atleisti mokėjimo 
paslaugų teikėjus, išskyrus tuos, kurie 
išvardyti b punkte, nuo pareigos teikti 
būtiniausias savybes turinčią mokėjimo 
sąskaitą, kai tai objektyviai pateisinama, 
atsižvelgiant į mokėjimo įstaigos pobūdį 
ar šio mokėjimo paslaugų teikėjo 
teikiamas mokėjimo paslaugas, taip pat 
kai išimtis nekenkia vartotojų prieigos 
teisei. 

Or. en
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Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad legaliai 
Sąjungoje gyvenantys vartotojai turėtų 
teisę atidaryti ir naudoti būtiniausias 
savybes turinčią mokėjimo sąskaitą 
mokėjimo paslaugų teikėjo ar teikėjų, 
nurodytų pagal 1 dalį, įstaigose. Tokia 
teisė taikoma nepaisant vartotojo 
gyvenamosios vietos. Valstybės narės 
užtikrina, kad vartotojui nebūtų per daug 
sunku ar sudėtinga pasinaudoti šia teise. 
Prieš atidarydami būtiniausias savybes 
turinčią mokėjimo sąskaitą, mokėjimo 
paslaugų teikėjai patikrina, ar jų teritorijoje 
vartotojas turi mokėjimo sąskaitą, ar jos 
neturi.

2. Prieš atidarydami būtiniausias savybes 
turinčią mokėjimo sąskaitą, mokėjimo 
paslaugų teikėjai patikrina, ar jų teritorijoje 
vartotojas turi mokėjimo sąskaitą.

Or. en

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kai vartotojas jau turi mokėjimo sąskaitą 
mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje jų 
teritorijoje, o ta sąskaita jam sudaro 
sąlygas naudotis 17 straipsnio 1 dalyje 
išvardytomis mokėjimo paslaugomis;

a) kai vartotojas turi mokėjimo sąskaitą 
mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje jų 
teritorijoje, o ta sąskaita jam leidžia
naudotis 16 straipsnio 1 dalyje 
išvardytomis mokėjimo paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 3 dalyje 
nurodytais atvejais mokėjimo paslaugų 
teikėjas nedelsdamas raštu ir nemokamai 
informuotų vartotoją apie atsisakymą 
patenkinti prašymą, nebent toks pranešimas 
prieštarautų nacionalinio saugumo ar 
viešosios tvarkos tikslams.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
mokėjimo paslaugų teikėjai tvarko 
paraiškas dėl galimybės atidaryti 
būtiniausias savybes turinčią mokėjimo 
sąskaitą per dvi kalendorines savaites, 
gavę išsamų prašymą, įskaitant asmens 
tapatybės įrodymą. Valstybės narės 
užtikrina, kad 3 dalyje nurodytais atvejais 
mokėjimo paslaugų teikėjas nedelsdamas 
raštu ir nemokamai informuotų vartotoją 
apie atsisakymą patenkinti prašymą ir tokio 
atmetimo priežastis, nebent toks 
pranešimas prieštarautų nacionalinio 
saugumo tikslams, taip pat praneša jam 
apie galimus alternatyvius ginčų 
sprendimo mechanizmus.

Or. en

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad teikiant 
būtiniausias savybes turinčią mokėjimo 
sąskaitą būtų teikiamos šios mokėjimo
paslaugos:

1. Valstybės narės užtikrina, kad teikiant 
būtiniausias savybes turinčią mokėjimo 
sąskaitą būtų teikiamos šios paslaugos:

Or. en

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies d punkto 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kredito pervedimų. (3) kredito pervedimų, įskaitant 
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periodinius mokėjimo nurodymus.

Or. en

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad kartu su 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 
sąskaita vartotojui nebūtų siūloma 
galimybė pereikvoti sąskaitos lėšas.

4. Valstybės narės užtikrina, kad kartu su 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 
sąskaita vartotojui nebūtų siūloma 
galimybė pereikvoti sąskaitos lėšas. 
Valstybės narės gali leisti mokėjimo 
paslaugų teikėjams su būtiniausias 
savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis 
siūlyti labai mažų sumų sąskaitos lėšų 
pereikvojimo priemones, kai tokių lėšų 
mokesčiai vartotojui nurodomi atskirai ir 
yra bent tiek pat palankūs, keik ir teikėjo 
mokesčiai už sąskaitų pereikvojimą.

Or. en

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 24 straipsnį 
tam, kad, atsižvelgiant į mokėjimo 
priemonių ir technologijų raidą, būtų iš 
dalies pakeistas ir atnaujintas paslaugų, 
teikiamų su būtiniausias savybes turinčia 
mokėjimo sąskaita, sąrašas.

Or. en
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Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 16 
straipsnyje nurodytas paslaugas mokėjimo 
paslaugų teikėjai siūlytų nemokamai arba 
už teisingą mokestį.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 16 
straipsnyje nurodytas paslaugas mokėjimo 
paslaugų teikėjai siūlytų nemokamai arba 
už teisingą mokestį. Valstybės narės 
užtikrina, kad būtiniausias savybes turinti 
mokėjimo sąskaita visada būtų mokėjimo 
sąskaita, kuriai apskaičiuotas mažiausias
mokestis už minimalų paketą mokėjimo
paslaugų, nurodytų atitinkamoje 
valstybėje narėje pagal 16 straipsnio 1 ir 2 
dalis.

Or. en

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojui 
taikomi mokesčiai už bendrojoje sutartyje 
vartotojui nustatytų įsipareigojimų 
nesilaikymą būtų teisingi.

2. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojui 
taikomi mokesčiai už bendrojoje sutartyje 
vartotojui nustatytų įsipareigojimų 
nesilaikymą būtų teisingi ir atitiktų įprastą 
paslaugų teikėjo kainodaros politiką.

Or. en

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos nustatytų, kas 

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos nustatytų 
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yra teisingas mokestis, pagal vieną ar kelis 
iš šių kriterijų:

mokesčių bendros sumos aukščiausią 
leistiną ribą pagal vieną ar kelis iš šių 
kriterijų:

Or. en

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendros sąnaudos, susijusios su 
būtiniausias savybes turinčios mokėjimo 
sąskaitos teikimu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sąskaitoje jokių operacijų nevykdoma 
daugiau kaip 12 iš eilės einančių mėnesių;

b) sąskaitoje jokių operacijų nevykdoma 
daugiau kaip 24 iš eilės einančių mėnesių;

Or. en

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad, 
ketindamas nutraukti būtiniausias savybes 
turinčios mokėjimo sąskaitos sutartį, 
mokėjimo paslaugų teikėjas raštu ir 

3. Valstybės narės užtikrina, kad, 
ketindamas nutraukti būtiniausias savybes 
turinčios mokėjimo sąskaitos sutartį, 
mokėjimo paslaugų teikėjas raštu ir 
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nemokamai vartotojui praneštų sutarties 
nutraukimo priežastis ir pagrindimą bent 
prieš 2 mėnesius iki sutarties nutraukimo 
įsigaliojimo.

nemokamai vartotojui praneštų sutarties 
nutraukimo priežastis ir pagrindimą, taip 
pat apie alternatyvius ginčų sprendimo 
mechanizmus bent prieš 2 mėnesius iki 
sutarties nutraukimo įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų
imtasi priemonių visuomenei plačiau
informuoti apie galimybę turėti 
būtiniausias savybes turinčias mokėjimo 
sąskaitas, jų kainodaros sąlygas, tvarką, 
kurios reikia laikytis norint pasinaudoti 
teise naudotis būtiniausias savybes turinčia 
mokėjimo sąskaita, ir alternatyvaus ginčų 
sprendimo būdus.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
visuomenė būtų plačiau informuota apie 
galimybę turėti būtiniausias savybes 
turinčias mokėjimo sąskaitas, jų kainodaros 
sąlygas, tvarką, kurios reikia laikytis norint 
pasinaudoti teise naudotis būtiniausias 
savybes turinčia mokėjimo sąskaita, ir 
alternatyvaus ginčų sprendimo būdus. 
Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
pradėtos tikslinės informavimo 
kampanijos, skirtos konkretiems banko 
sąskaitų neturinčių, pažeidžiamų ir judžių
vartotojų poreikiams. 

Or. en

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos kompetentingos 
institucijos turi visus savo pareigoms atlikti 
būtinus įgaliojimus. Jeigu veiksmingą šios 
direktyvos laikymąsi užtikrinti ir stebėti 
yra įgaliota daugiau negu viena 
kompetentinga institucija, tai valstybės 

2. 1 dalyje nurodytos kompetentingos 
institucijos yra nepriklausomos nuo 
mokėjimo paslaugų teikėjų ir turi visus 
savo pareigoms atlikti būtinus įgaliojimus 
ir išteklius. Jeigu veiksmingą šios 
direktyvos laikymąsi užtikrinti ir stebėti 
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narės užtikrina tų institucijų glaudų 
bendradarbiavimą, kad jos galėtų 
veiksmingai vykdyti savo atitinkamas 
pareigas.

yra įgaliota daugiau negu viena 
kompetentinga institucija, tai valstybės 
narės užtikrina tų institucijų glaudų 
bendradarbiavimą, kad jos galėtų 
veiksmingai vykdyti savo atitinkamas 
pareigas.

Or. en

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės užtikrina, kad vartotojai 
turėtų galimybę pasinaudoti 
veiksmingomis ir rezultatyviomis teisių 
gynimo ne teismo tvarka procedūromis
ginčams dėl teisių ir pareigų, nustatytų 
pagal šią direktyvą, spręsti.

1. Valstybės narės nustato tinkamas ir 
veiksmingas skundų nagrinėjimo ir teisių 
gynimo ne teismo tvarka procedūras
ginčams tarp vartotojų ir mokėjimo 
paslaugų teikėjų dėl teisių ir pareigų, 
nustatytų pagal šią direktyvą, spręsti. Tais 
tikslais valstybės narės paskiria esamas 
įstaigas ir, prireikus, įsteigia naujas 
įstaigas.

Or. en

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
mokėjimo paslaugų teikėjai 
bendradarbiautų su viena arba daugiau 
šių alternatyvių įstaigų, atliekančių 
skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo 
procedūras, kurios tenkina šiuos 
kriterijus:
a) senaties terminas, per kurį ginčą 
galima perduoti spręsti teismui, yra 
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sustabdomas tam laikui, kol vyksta 
alternatyvaus ginčo sprendimo procedūra;
b) procedūra nieko nekainuoja arba 
kainuoja nedaug, kaip nurodyta 
nacionalinės teisės aktuose;
c) elektroninės priemonės nėra vienintelis 
būdas šalims dalyvauti procedūroje;
d) sudaromos vienodos atstovavimo 
teikėjų, vartotojų ir kitų naudotojų 
sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų būti įpareigotos 
užtikrinti, kad alternatyvaus ginčų 
sprendimo institucijos aktyviai 
bendradarbiautų sprendžiant 
tarpvalstybinius ginčus.

Or. en

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės praneša Komisijai ir
EBI apie įstaigas, nurodytas 1 dalyje [po 
šešių mėnesių nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo], be to, nedelsdamos praneša 
Komisijai apie visus vėlesnius su šiomis 
įstaigomis susijusius pasikeitimus.

Or. en
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Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Administracinės priemonės ir sankcijos Administracinės priemonės ir sankcijų 
taikymas

Or. en

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nustatant administracinių priemonių 
tipą ir administracinių baudų lygį,
kompetentingos institucijos atsižvelgia į:
a) pažeidimo sunkumą ir trukmę;
b) atsakingo fizinio ar juridinio asmens 
gauto pelno arba išvengtų nuostolių, jei 
juos galima nustatyti, dydį;
c) trečiųjų asmenų dėl pažeidimo patirtus 
nuostolius, jei juos galima nustatyti;
d) finansinį pajėgumą atsakingo 
mokėjimo paslaugų teikėjo finansinį 
pajėgumą;
e) ankstesnius nuostatų, priimtų 
įgyvendinant šią direktyvą, pažeidimus, 
kuriuos padarė mokėjimo paslaugų 
teikėjas;
f) atsakingo mokėjimo paslaugų teikėjo 
bendradarbiavimo su kompetentinga 
institucija lygį;

Or. en
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Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. EBI pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1093/2010 16 straipsnį 
kompetentingoms institucijoms parengia 
gaires dėl administracinių sankcijų ir 
priemonių rūšių ir administracinių 
piniginių sankcijų dydžio.

Or. en

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos nedelsiant 
paskelbtų informaciją apie bausmę arba 
kitą priemonę, taikomą dėl pažeidimo 
nacionalinių nuostatų, kuriomis ši 
direktyva perkeliama, įskaitant 
informaciją apie pažeidimo tipą ir pobūdį.

Or. en

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Valstybės narės praneša Komisijai 
apie nuostatas, susijusias su sankcijomis,
iki [18 mėnesių nuo šios direktyvos
įsigaliojimo] ir apie visus paskesnius jų 
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pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 23 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik jei Europos Parlamentas 
arba Taryba per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie tą aktą dienos nepareiškė savo 
prieštaravimo arba jei iki šio termino 
pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek 
Taryba informavo Komisiją, kad neketina 
prieštarauti. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti 
pratęstas dviem mėnesiais.

5. Pagal 23 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per trijų
mėnesių laikotarpį nuo pranešimo apie jį 
Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento ar Tarybos iniciatyva 
tas laikotarpis pratęsiamas trimis
mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmą kartą per trejus metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo, o vėliau kas 2 
metus valstybės narės Komisijai teikia 
informaciją šiais klausimais:

Kasmet ir pirmą kartą po [3 metų po šios 
direktyvos įsigaliojimo], valstybės narės 
pateikia Komisijai informaciją, susijusią 
su šiais klausimais:

Or. en
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Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pateikia metinę ataskaitą pagal 
informaciją, gautą iš valstybių narių.

Or. en

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal 7 straipsnį sukurtų akredituotų 
lyginamųjų svetainių skaičius;

b) pagal 7 straipsnį sukurtų akredituotų 
lyginamųjų svetainių skaičius ir geriausia 
patirtis, susijusi su vartotojų 
pasitenkinimu dėl lyginamųjų svetainių;

Or. en

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) perkeltų mokėjimo sąskaitų skaičius, 
vidutinis sąskaitos perkėlimo mokestis, 
atsisakymo perkelti sąskaitą atvejų 
skaičius;

c) perkeltų mokėjimo sąskaitų skaičius, 
perkėlimo proceso vidutinė trukmė,
vidutinis bendras sąskaitos perkėlimo 
mokestis, atsisakymo perkelti sąskaitą 
atvejų skaičius, labiausiai paplitusios 
problemos, su kuriomis susiduria 
vartotojai perkėlimo metu.

Or. en
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Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) duomenys apie sąskaitos banke 
neturinčių vartotojų skaičių valstybėje 
narėje.

Or. en

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip per penkerius metus nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
šios direktyvos taikymo ataskaitą, prireikus 
– kartu su pasiūlymu.

1. Ne vėliau kaip per ketverius metus nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
šios direktyvos taikymo ataskaitą, prireikus 
– kartu su pasiūlymu.

Ataskaitoje pateikiama:
a) visų Komisijos pradėtų pažeidimų 
nagrinėjimo procedūrų dėl neteisingo 
arba neišsamaus šios direktyvos 
įgyvendinimo sąrašas;
b) šios direktyvos poveikio mažmeninės 
bankininkystės sektoriaus 
harmonizavimui ir integracijai Sąjungos 
viduje, taip pat konkurencijai ir 
vidutiniam mokesčių lygiui valstybėse 
narėse, įvertinimas;
c) strategijas siekiant Sąjungos mastu
padidinti mokėjimo paslaugų teikimo 
kokybę, skaidrumą ir palyginamumą, 
įskaitant verslo modelių skaidrumą, 
investavimo strategijas ir įmonių socialinę 
atsakomybę;
d) siekio Sąjungos mastu įgyvendinti 
pasiūlymą dėl visiško mokėjimo sąskaitų 
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numerių perkeliamumo, įskaitant 
konkrečius veiksmus, reikalingus tokio
plano įgyvendinimui, sąnaudų ir naudos
įvertinimas;
e) vartotojų, kurie atidarė būtiniausias 
savybes turinčią mokėjimo sąskaitą po
direktyvos perkėlimo, charakteristikų
įvertinimas;
f) geriausios patirties pavyzdžiai tarp 
valstybių narių, susiję su kliūčių 
vartotojams naudotis mokėjimo 
paslaugomis pašalinimu;
g) mokesčių, kurie imami už pagrindines 
mokėjimo sąskaitas, atsižvelgiant į 
kriterijus, išvardytus 17 straipsnio 
3 dalyje, įvertinimas;
h) galimybių visoje Sąjungoje nustatyti 
metinių mokesčių, susijusių su 
būtiniausias savybes turinčios mokėjimo 
sąskaitos atidarymu ir naudojimu, 
bendros sumos aukščiausią leistiną ribą, 
taip pat būdų, kaip suderinti tokią ribą su 
nacionalinėmis nuostatomis, įvertinimas;
i) būtiniausias savybes turinčių mokėjimo 
sąskaitų poveikio rinkai kitų mokėjimo
sąskaitų, kurios siūlo panašias paslaugas, 
įvertinimas.

Or. en

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnis 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 ir 
2 dalių, valstybės narės priima, paskelbia 
ir taiko įstatymus ir kitus teisės aktus, 
būtinus, kad būtų laikomasi:
a) 4–8 straipsnių iki [15 mėnesių nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo];
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b) 11a straipsnio dėl sandorių toje 
valstybėje narėje 2016 m. sausio 1 d. bei 
dėl sandorių Sąjungoje – iki 2016 m. 
sausio 1 d.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

ES vidaus rinka darosi vis sudėtingesnė ir yra modernizuojama. Krizės sąlygomis ir priimant į 
ES kitas valstybes nares, darbuotojų, studentų ir besimokančiųjų vidaus integracija toliau 
didės. Kartu nuolat mažėja grynųjų pinigų kaip gėrybės, kuria centriniai bankai naudotojams 
suteikia galimybę naudotis viešai ir nemokamai, vaidmuo. Dabar daugelyje valstybių narių 
vartotojai vis daugiau perka elektroninėje erdvėje. Be to, kovodamos su šešėline ekonomika ir 
mokestiniu sukčiavimu, kai kurios valstybės narės apribojo mokėjimų grynaisiais pinigais 
dydį. 

Taigi, atsižvelgiant į visuomeninį ir ekonominį interesą, reikia užtikrinti, kad visi piliečiai 
galėtų naudotis šiuolaikiškomis, aukštus kokybės standartus atitinkančiomis ir 
konkurencingomis mokėjimo paslaugomis. Europos Sąjunga, taip pat atsižvelgdama į per 
krizę įgytą patirtį, pirmiausia turėtų siekti atkurti vartotojų pasitikėjimą Europos finansų 
sektoriumi. Todėl bankų klientams reikia didesnio sąskaitų tvarkymo mokesčių skaidrumo. 
Stabilizuojant nuo krizės nukentėjusias bendroves taip pat reikia patikimų socialinių garantijų.

Galėdami lengviau perkelti sąskaitas bankų klientai gali atverti nelanksčias ir dažnai 
nekonkurencingas rinkas, taip pat jas plėtoti atsižvelgdami į vartotojų poreikius. Be to, 
teisiškai aiškūs tarpvalstybinio sąskaitų perkėlimo procesai svarbūs siekiant užtikrinti judžių 
Sąjungos piliečių teises visoje bendrojoje rinkoje. Daugėjant tarpvalstybinių sąskaitų 
perkėlimų ir toliau turėtų būti lengviau visose valstybėse narėse įtvirtinti kokybiškus ir kainų 
atžvilgiu patrauklius mokėjimo paslaugų pasiūlymus. 

Komisijos pasiūlymas dėl direktyvos sveikintinas kaip geras demokratinis Komisijos ir 
Parlamento bendradarbiavimas. 2012 m. priimdamas pranešimą savo iniciatyva dėl galimybės 
naudotis pagrindinėmis mokėjimo paslaugomis ES Parlamentas pareikalavo skubiai pasiūlyti 
teisėkūros iniciatyvą dėl teisės naudotis pagrindinėmis mokėjimo paslaugomis įgyvendinimo. 

1. Mokėjimo sąskaitų tvarkymo mokesčių palyginamumas

Komisija norėtų, kad bankų klientai galėtų lengviau susipažinti su mokėjimo sąskaitų
pasiūlymais. Todėl paslaugų teikėjai tas pačias paslaugas turėtų įvardyti tomis pačiomis 
sąvokomis. Nacionalinės priežiūros institucijos ir Komisija rinkos dalyviams turėtų pateikti 
standartizuotas svarbiausių mokėjimo paslaugų sąvokas ir jų apibrėžtis. Prieš sudarydami 
sutartį klientai turi žinoti, kokias išlaidas jie patirs pasirinkę konkrečią mokėjimo sąskaitą. Tai 
atitinka teisės praktiką kitose rinkose, kuriose paprastai privaloma nurodyti kainas. Šiuo tikslu 
paslaugų teikėjai turi pateikti informaciją apie mokesčius ir sudaryti aiškinamuosius 
dažniausių mokėjimo paslaugų žodynus, taip pat reguliariai išsamiai informuoti klientus apie 
išlaidas, susijusias su paslaugomis, kuriomis jie naudojosi. Siekiant užtikrinti gausesnės 
informacijos palyginamumą, reikėtų ištirti, kaip vartotojai vertina mokesčių informacijos 
dokumentus ir asmeninių sąskaitų apžvalgas. 

Iš kai kuriose valstybėse narėse, kuriose daug gyventojų neturi sąskaitų, atliktų tyrimų matyti, 
kad vartotojai iš esmės nepasitiki bankais. Kadangi bankų klientai bankams patiki didelę turto 
dalį ir bankai gali tiesiogiai nuskaityti mokesčius, palūkanas ir baudas, pranešėjo nuomone, 
būtina užtikrinti visišką skaidrumą. Taigi mokesčių skaidrumas yra svarbi priemonė siekiant, 
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kad žmonės atsidarytų sąskaitas, taip pat būtina modernizuoti Europos ekonomiką ir pažaboti 
šešėlinę ekonomiką. 

Be to, kiekvienoje valstybėje narėje turėtų veikti bent po vieną palyginamąją interneto 
svetainę, kurioje būtų lyginamos mokėjimo sąskaitų teikėjų išlaidų sistemos. Labai svarbu, 
kad šios svetainės būtų patikimos. Todėl Komisija, pasiūlydama pavesti priežiūros 
institucijoms akredituoti būtiniausius paslaugų nepriklausomumo ir išsamumo kriterijus 
atitinkančias svetaines, pasirinko tinkamą kryptį. Pranešimo projekte akreditavimo kriterijai 
papildomi. Be to, visų valstybių narių priežiūros institucijos turėtų pasiūlyti, kaip lyginti 
mokėjimo sąskaitas savo valstybėje narėje. Taip pat, siekiant atsižvelgti į judžių vartotojų 
poreikius, apie palyginimo interneto svetaines nacionaliniu lygmeniu turėtų būti 
informuojama ES portale. 

Kartu bankų klientams būtų suteikta galimybė susipažinti su visada aukštos kokybės 
informacija ir nesudėtingai palyginti įvairių paslaugų teikėjų kainos ir kokybės santykį.

2. Mokėjimo sąskaitų perkėlimas

Daugumos valstybių narių mokėjimo sąskaitų rinkų vartotojai nelabai judūs. Tik 16 proc. 
2012 m. tyrimo „Eurobarometras“ respondentų nurodė per pastaruosius penkerius metus 
atidarę naują mokėjimo sąskaitą. Esant nedidelei konkurencijai pastaruoju metu kai kuriose 
šalyse labai padidinti sąskaitų tvarkymo mokesčiai. Galima tikėtis, kad, vartotojui sudarius 
palankesnes sąlygas ir suteikus daugiau teisinio tikrumo perkeliant sąskaitą, pasiūla bus 
geriau pritaikyta prie vartotojo poreikių ir kad vidutinės trukmės laikotarpiu inovacijomis bus 
padidintas Europos mokėjimo paslaugų teikėjų konkurencingumas. 

Komisijos iniciatyva siekiama nustatyti aiškią su mokėjimo sąskaitų perkėlimu susijusią 
atsakomybę. Komisijos pasiūlytas procesas nustatytas atsižvelgiant į jau taikomus Europos 
bankininkystės sektoriaus komiteto (EBSK) sąskaitų perkėlimo standartus. Vis dėlto šio 
savanoriško įsipareigojimo trūkumas yra tai, kad jis nelabai žinomas ir kad mokėjimo sąskaitų 
teikėjai jo laikosi nevienodai. Be to, Komisijos pasiūlyme numatyta supaprastinti ir 
tarpvalstybinį sąskaitų perkėlimą. 

Komisijos metodas ir šiuo atžvilgiu iš esmės remtinas ir būtinas siekiant spręsti rinkos 
problemas. Atsižvelgiant į didelį konkretaus produkto „mokėjimo sąskaita“ pažeidžiamumą, 
perkelti sąskaitą norintiems vartotojams reikėtų teikti konkrečią paramą ir garantijas. Todėl 
pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlytam procesui, įskaitant jo pritaikymą tarpvalstybiniam 
sąskaitų perkėlimui Europos Sąjungoje. Vis dėlto valstybės narės turėtų papildomai pasiūlyti 
automatines mokėjimų perdavimo sistemas, kuriomis kai kuriose valstybėse narėse jau labai 
sėkmingai naudojamasi. Iš patirties matyti, kad paprastai sąskaitas perkelti sunku ir vėluojama 
todėl, kad tretieji asmenys skubiai neperkelia mokėjimų. Atsiranda netikrumas ir (arba) 
sąskaitai visiškai perkelti reikia daug laiko, todėl mažėja paslaugų teikėjo keitimo 
patrauklumas. Europos bankų priežiūros institucija turėtų padėti valstybėms narėms parengti 
atitinkamus modelius. Ilgainiui derėtų apsvarstyti galimybę visoje ES pradėti taikyti 
perkeliamus sąskaitų numerius. 

3. Galimybė naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis 
(„pagrindine sąskaita“)
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Iš naujausių tyrimų rezultatų matyti, kad teisės į mokėjimo sąskaitas klausimas iki šiol 
nagrinėtas nepakankamai. Komisijos iniciatyva daugiausia dėmesio skiriama dviem 
tikslinėms grupėms. Pasaulio banko tyrime daroma išvada, kad pagrindine sąskaita iki šiol 
negali naudotis 56 mln. ES gyvenančių piliečių. Vis dėlto maždaug pusė šios grupės žmonių 
norėtų turėti galimybę atsidaryti mokėjimo sąskaitą. Ir nors kai kuriose valstybėse narėse 
sąskaitos neturėjimo problema itin opi, iki šiol beveik visose valstybėse narėse vartotojams 
dėl jų finansinės padėties sunku atsidaryti sąskaitą, kurią jie sau galėtų leisti. Vis dėlto visoje 
ES galiojančia teise į pagrindinę mokėjimo sąskaitą turėtų galėti naudotis ne tik šios grupės 
žmonės, bet ir ne savo kilmės šalyje gyvenantys piliečiai. Šiuo metu judėjimo laisve kaip 
Sąjungos piliečiai naudojasi 15,8 mln. piliečių. Be jų dar yra 20,2 mln. iš ne ES šalių kilusių 
migrantų, kuriems integruotis neturint teisės į mokėjimo sąskaitą sunkiau. 

Mokėjimo sąskaita yra esminė gėrybė. Mokėjimo sąskaitos dar svarbesnės atsižvelgiant į tai, 
kad mokėjimą grynaisiais vis dažniai pakeičia mokėjimo ne grynaisiais pinigais formos, 
įskaitant elektronines mokėjimo formas. Ketindama įtvirtinti visoje ES galiojančią teisę į 
pagrindinę mokėjimo sąskaitą Komisija labai prisideda prie vidaus rinkos piliečių naudai. Vis 
dėlto, kad piliečiai iš tikrųjų galėtų pasinaudoti teise į sąskaitą, pasiūlymą Komisija kai kuriais 
aspektais turėtų patikslinti. 

Siekiant užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas vidaus rinkoje, taip pat neatimti iš 
vartotojų teisės naudotis sąskaitomis atokiuose regionuose, reikėtų stengtis visus mokėjimo 
sąskaitų teikėjus įpareigoti į savo pasiūlymus įtraukti direktyvoje nurodytas pagrindines 
sąskaitas. Nukrypti nuo šios taisyklės turėtų būti leidžiama tik išimtiniais atvejais ir taikant 
objektyvius kriterijus. Be to, naudotis pagrindinėmis mokėjimo sąskaitomis turėtų galėti ne 
tik atitinkamoje valstybėje narėje sąskaitos neturintys vartotojai. Klientai taip pat turi turėti 
galimybę jų poreikių neatitinkančią įprastinę mokėjimo sąskaitą pakeisti pagrindine sąskaita. 

Kitas esminis klausimas – bankų klientams už naudojimąsi pagrindine sąskaita nustatomos 
išlaidos. Tokios sąskaitos turėtų būti nemokamos arba siūlomos už protingą įkainį. Bet kuriuo 
atveju privalomą didžiausią ribinį įkainį turėtų nustatyti atsakingos institucijos. Pagrindinė 
sąskaita paprastai turėtų būti pigiausia iš visų mokėjimo paslaugų teikėjų siūlomų sąskaitų.


