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Pakeitimas 68
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) lyginamosios svetainės – veiksminga 
priemonė vartotojams vienoje vietoje 
įvertinti skirtingų mokėjimo sąskaitų 
pasiūlymų ir bendros bankų politikos 
socialinės atsakomybės srityje 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;

Or. en

Pakeitimas 69
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) kad gautų nešališkos informacijos apie 
banko mokesčius ir bendrą bankų politiką 
socialinės atsakomybės srityje, 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 
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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;

operatoriai. Valstybės narės turėtų nustatyti 
savanorišką akreditavimo sistemą, pagal 
kurią privatūs lyginamųjų svetainių 
operatoriai kreiptųsi dėl akreditacijos pagal 
nustatytus kokybės kriterijus. Jei nėra 
akredituotos privačios lyginamosios 
svetainės, turėtų būti sukurta 
kompetentingos institucijos arba kitos 
viešosios institucijos valdoma svetainė. 
Tokios svetainės taip pat turėtų atitikti 
kokybės kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 70
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

paketus, vartotojams būtų pateikta
informacija apie tai, ar galima į paketą 
įtrauktas paslaugas pirkti atskirai, ir, jei 
taip, informacija apie kiekvienos į paketą 
įtrauktos finansinės paslaugos įkainius ir 
mokesčius. Šie įpareigojimai neturėtų būti 
taikomi paslaugoms, kurios natūraliai 
susijusios su mokėjimo sąskaitos 
naudojimu, pvz., grynųjų pinigų išėmimas, 
elektroniniai pervedimai ar mokėjimo 
kortelės. Todėl toms paslaugoms ši 
nuostata neturėtų būti taikoma;

Or. en

Pakeitimas 71
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



PE521.598v01-00 6/54 AM\1006208LT.doc

LT

teikėjai siūlo mokėjimo sąskaitų paslaugų 
paketus, vartotojams būtų pateikta 
informacija apie taikomus mokesčius už 
mokėjimo sąskaitą ir už kiekvieną kitą į 
paketą įtrauktą finansinę paslaugą atskirai. 
Šie įpareigojimai neturėtų būti taikomi 
paslaugoms, kurios natūraliai susijusios su 
mokėjimo sąskaitos naudojimu, pvz., 
grynųjų pinigų išėmimas, elektroniniai 
pervedimai ar mokėjimo kortelės. Todėl 
toms paslaugoms ši nuostata neturėtų būti 
taikoma;

teikėjai siūlo mokėjimo sąskaitas kartu su 
kitomis finansinėmis paslaugomis, 
vartotojams būtų pateikta informacija apie
taikomus mokesčius už mokėjimo sąskaitą 
ir už kiekvieną kitą į paketą įtrauktą 
finansinę paslaugą atskirai, jei mokėjimo 
sąskaitos paslauga ir kitos finansinės 
paslaugos gali būti perkamos atskirai. Šie 
įpareigojimai neturėtų būti taikomi 
paslaugoms, kurios natūraliai susijusios su 
mokėjimo sąskaitos naudojimu, pvz., 
grynųjų pinigų išėmimas, elektroniniai 
pervedimai ar mokėjimo kortelės. Todėl 
toms paslaugoms ši nuostata neturėtų būti 
taikoma;

Or. en

Pagrindimas

Būtina atskirti mokėjimo sąskaitų paslaugų paketus, kuriuos sudaro keletas mokėjimo 
paslaugų, nuo mokėjimo sąskaitos, kuri siūloma kartu su kitomis finansinėmis paslaugomis, 
pvz., draudimu. Vartotojai turi būti informuojami apie perkamo paketo sudedamąsias dalis ir 
apie to paketo kainą bei papildomą finansinių paslaugų, kurios gali būti perkamos ir atskirai, 
kainą.

Pakeitimas 72
Preslav Borissov

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 

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

Or. en

Pakeitimas 73
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) visose valstybėse narėse reikėtų 
teikti perkėlimo atvejui skirtas 
automatizuoto peradresavimo paslaugas. 
Europos Komisija turėtų atlikti 
preliminarią sistemos sukūrimo analizę, 
kad visoje ES būtų galima užtikrinti 
mokėjimo sąskaitos numerių 
perkeliamumą;

Or. en

Pakeitimas 74
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) siekiant ilgainiui sudaryti 
palankesnes sąlygas mokėjimo sąskaitų 
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perkėlimui, reikia sukurti ES masto 
mokėjimo sąskaitų numerių perkėlimo 
sistemą. Europos Komisija turėtų būti 
įgaliota atlikti išsamią ES masto 
mokėjimo sąskaitų numerių perkėlimo 
sistemos sąnaudų ir naudos analizę bei 
galimybių studiją siekiant sukurti 
techniškai įmanomą ir veiksmingą šios 
politikos įdiegimo per kelerius metus 
būdą. Iki to laiko, kaip laikina priemonė, 
visose valstybėse narėse turėtų būti 
įdiegtos automatizuoto peradresavimo 
paslaugos;

Or. en

Pakeitimas 75
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) vartotojai, kurie teisėtai gyvena
Sąjungoje ir tam tikroje valstybėje narėje 
neturi mokėjimo sąskaitos, turėtų turėti 
galimybę toje valstybėje narėje atsidaryti ir 
naudoti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą. Siekiant užtikrinti, kad 
galimybę naudotis tokiomis sąskaitomis 
turėtų kuo daugiau žmonių, vartotojai 
turėtų turėti tokią galimybę nepaisant jų 
finansinių aplinkybių, kaip antai 
bedarbystė arba asmens bankrotas, ir jų 
gyvenamosios vietos. Be to, teisė naudotis 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 
sąskaita bet kurioje valstybėje narėje turėtų 
būti suteikiama laikantis reikalavimų, 
nustatytų 2005 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos 
nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir 
teroristų finansavimui16, visų pirma, kiek 
tai susiję su deramo klientų patikrinimo 

(27) vartotojai, kurie teisėtai yra Sąjungoje 
ir tam tikroje valstybėje narėje neturi 
mokėjimo sąskaitos, turėtų turėti galimybę 
toje valstybėje narėje atsidaryti ir naudoti 
būtiniausias savybes turinčią mokėjimo 
sąskaitą. Siekiant užtikrinti, kad galimybę 
naudotis tokiomis sąskaitomis turėtų kuo 
daugiau žmonių, vartotojai turėtų turėti 
tokią galimybę nepaisant jų finansinių 
aplinkybių, kaip antai bedarbystė arba 
asmens bankrotas, ir jų gyvenamosios 
vietos. Be to, teisė naudotis būtiniausias 
savybes turinčia mokėjimo sąskaita bet 
kurioje valstybėje narėje turėtų būti 
suteikiama laikantis reikalavimų, nustatytų 
2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų 
sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo 
pinigų plovimui ir teroristų finansavimui16, 
visų pirma, kiek tai susiję su deramo 
klientų patikrinimo procedūromis;
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procedūromis;
__________________ __________________
16 OL L 309, 2005 11 25, p. 15. 16 OL L 309, 2005 11 25, p. 15.

Or. en

Pakeitimas 76
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) vartotojai, kurie teisėtai gyvena 
Sąjungoje ir tam tikroje valstybėje narėje 
neturi mokėjimo sąskaitos, turėtų turėti 
galimybę toje valstybėje narėje atsidaryti ir 
naudoti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą. Siekiant užtikrinti, kad 
galimybę naudotis tokiomis sąskaitomis 
turėtų kuo daugiau žmonių, vartotojai 
turėtų turėti tokią galimybę nepaisant jų 
finansinių aplinkybių, kaip antai 
bedarbystė arba asmens bankrotas, ir jų 
gyvenamosios vietos. Be to, teisė naudotis 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 
sąskaita bet kurioje valstybėje narėje turėtų 
būti suteikiama laikantis reikalavimų, 
nustatytų 2005 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos 
nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir 
teroristų finansavimui16, visų pirma, kiek 
tai susiję su deramo klientų patikrinimo 
procedūromis;

(27) vartotojai, kurie teisėtai gyvena 
Sąjungoje ir tam tikroje valstybėje narėje 
neturi mokėjimo sąskaitos, turėtų turėti 
galimybę toje valstybėje narėje atsidaryti ir 
naudoti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą. Siekiant užtikrinti, kad 
galimybę naudotis tokiomis sąskaitomis 
turėtų kuo daugiau žmonių, vartotojai 
turėtų turėti tokią galimybę nepaisant jų 
finansinių aplinkybių ir jų gyvenamosios 
vietos. Šiais laikais, kad būtų galima 
veiksmingai ir visapusiškai dalyvauti 
finansinėje ir socialinėje bendruomenėje, 
būtina turėti banko sąskaitą. Banko 
sąskaitos neturintys vartotojai yra 
priversti naudoti grynuosius pinigus ir dėl 
to ne tik turi mažiau galimybių pasirinkti 
mokėjimo būdą ir negali dalyvauti 
elektroninės prekybos sistemoje, bet ir 
moka brangiau. Be to, teisė naudotis 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 
sąskaita bet kurioje valstybėje narėje turėtų 
būti suteikiama laikantis reikalavimų, 
nustatytų 2005 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos 
nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir 
teroristų finansavimui16, visų pirma, kiek 
tai susiję su deramo klientų patikrinimo 
procedūromis;

__________________ __________________
16 OL L 309, 2005 11 25, p. 15. 16 OL L 309, 2005 11 25, p. 15.
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Or. en

Pakeitimas 77
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) vartotojai, kurie teisėtai gyvena 
Sąjungoje ir tam tikroje valstybėje narėje 
neturi mokėjimo sąskaitos, turėtų turėti 
galimybę toje valstybėje narėje atsidaryti ir 
naudoti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą. Siekiant užtikrinti, kad 
galimybę naudotis tokiomis sąskaitomis 
turėtų kuo daugiau žmonių, vartotojai 
turėtų turėti tokią galimybę nepaisant jų 
finansinių aplinkybių, kaip antai 
bedarbystė arba asmens bankrotas, ir jų 
gyvenamosios vietos. Be to, teisė naudotis 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 
sąskaita bet kurioje valstybėje narėje turėtų 
būti suteikiama laikantis reikalavimų, 
nustatytų 2005 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos 
nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir 
teroristų finansavimui16, visų pirma, kiek
tai susiję su deramo klientų patikrinimo 
procedūromis;

(27) vartotojai, kurie teisėtai gyvena 
Sąjungoje ir tam tikroje valstybėje narėje 
neturi mokėjimo sąskaitos, turėtų turėti 
galimybę toje valstybėje narėje atsidaryti ir 
naudoti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą. Siekiant užtikrinti, kad 
galimybę naudotis tokiomis sąskaitomis 
turėtų kuo daugiau žmonių, vartotojai 
turėtų turėti tokią galimybę nepaisant jų 
finansinių aplinkybių, kaip antai pajamų 
dydis ir reguliarumas, užimtumas, kredito 
istorija ar asmens istorija, ir kt. Be to, 
teisė naudotis būtiniausias savybes turinčia 
mokėjimo sąskaita bet kurioje valstybėje 
narėje turėtų būti suteikiama laikantis 
reikalavimų, nustatytų 2005 m. spalio 26 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos 
nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir 
teroristų finansavimui16, visų pirma, kiek 
tai susiję su deramo klientų patikrinimo 
procedūromis;

__________________ __________________
16 OL L 309, 2005 11 25, p. 15. 16 OL L 309, 2005 11 25, p. 15.

Or. en

Pakeitimas 78
Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) vartotojai, kurie teisėtai gyvena 
Sąjungoje ir tam tikroje valstybėje narėje 
neturi mokėjimo sąskaitos, turėtų turėti 
galimybę toje valstybėje narėje atsidaryti ir 
naudoti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą. Siekiant užtikrinti, kad 
galimybę naudotis tokiomis sąskaitomis 
turėtų kuo daugiau žmonių, vartotojai 
turėtų turėti tokią galimybę nepaisant jų 
finansinių aplinkybių, kaip antai 
bedarbystė arba asmens bankrotas, ir jų 
gyvenamosios vietos. Be to, teisė naudotis 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 
sąskaita bet kurioje valstybėje narėje turėtų 
būti suteikiama laikantis reikalavimų, 
nustatytų 2005 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos 
nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir 
teroristų finansavimui16, visų pirma, kiek 
tai susiję su deramo klientų patikrinimo 
procedūromis;

(27) vartotojai, kurie teisėtai gyvena 
Sąjungoje ir tam tikroje valstybėje narėje 
neturi mokėjimo sąskaitos, turėtų turėti 
galimybę toje valstybėje narėje atsidaryti ir 
naudoti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą, jeigu jie dar neturi 
mokėjimo sąskaitos kitoje valstybėje 
narėje. Siekiant užtikrinti, kad galimybę 
naudotis tokiomis sąskaitomis turėtų kuo 
daugiau žmonių, vartotojai turėtų turėti 
tokią galimybę nepaisant jų finansinių 
aplinkybių, kaip antai bedarbystė arba 
asmens bankrotas, ir jų gyvenamosios 
vietos. Be to, teisė naudotis būtiniausias 
savybes turinčia mokėjimo sąskaita bet 
kurioje valstybėje narėje turėtų būti 
suteikiama laikantis reikalavimų, nustatytų 
2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų 
sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo 
pinigų plovimui ir teroristų finansavimui16, 
visų pirma, kiek tai susiję su deramo 
klientų patikrinimo procedūromis;

__________________ __________________
16 OL L 309, 2005 11 25, p. 15. 16 OL L 309, 2005 11 25, p. 15.

Or. de

Pakeitimas 79
Preslav Borissov

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.

(28) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
visi mokėjimo paslaugų teikėjai
vartotojams siūlytų būtiniausias savybes 
turinčias mokėjimo sąskaitas. Vartotojams 
neturėtų būti per daug sunku gauti tokią 
paslaugą ir ji neturėtų būti per daug brangi. 
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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;

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

Or. en

Pakeitimas 80
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(28) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
mažmeninės bankininkystės srityje 
veikiantys bankai vartotojams siūlytų 
būtiniausias savybes turinčias mokėjimo 
sąskaitas. Vartotojams neturėtų būti per
daug sunku gauti tokią paslaugą ir ji 
neturėtų būti per daug brangi. Šiuo 
atžvilgiu valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad išimtys būtų grindžiamos tik 2005 m. 
spalio 26 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2005/60/EB dėl 
finansų sistemos apsaugos nuo jos 
panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų 
finansavimui16 nustatytais reikalavimais, 
visų pirma susijusiais su deramo klientų 
patikrinimo procedūromis. 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 
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sąskaitomis, teikimą ir finansinį švietimą;

Or. en

Pakeitimas 81
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(28) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
būtiniausias savybes turinčias mokėjimo 
sąskaitas vartotojams siūlytų visi 
mokėjimo paslaugų teikėjai, siūlantys 
mokėjimo sąskaitas, apimančias bent 16 
straipsnio 1 dalyje išvardytas paslaugas, ir 
kad tai sudarytų neatskiriamą įprastinės 
jų veiklos dalį. Galimybė gauti mokėjimo 
paslaugas turėtų būti suteikiama visoje 
Sąjungoje visiems Sąjungoje teisėtai 
esantiems vartotojams, įskaitant 
studentus, darbuotojus ir benamius 
asmenis, neturinčius nuolatinės 
gyvenamosios vietos. Vartotojams neturėtų 
būti per daug sunku gauti tokią paslaugą ir
už ją turėtų būti imamas tik simbolinis 
mokestis. Šiuo atžvilgiu valstybės narės 
turėtų apsvarstyti tokius veiksnius kaip 
paskirtų mokėjimo paslaugų teikėjų 
išsidėstymas jų teritorijoje. Kad 
vartotojams kuo labiau sumažėtų 
finansinės atskirties rizika, valstybės narės 
turėtų gerinti finansinį švietimą (taip pat ir 
mokykloje) ir kovoti su prasiskolinimu. Be 
to, valstybės narės turėtų skatinti mokėjimo 
paslaugų teikėjų iniciatyvas, kad būtų 
lengviau derinti paslaugų, susijusių su 
būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo 
sąskaitomis, teikimą ir finansinį švietimą;

Or. en
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Pakeitimas 82
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 83
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) teisėtai esantis – bet kuris ES 
teritorijoje teisėtai esantis ES arba 
trečiosios šalies pilietis, įskaitant 
studentus, darbuotojus ir benamius 
asmenis, neturinčius nuolatinės 
gyvenamosios vietos;

Or. en

Pakeitimas 84
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 85
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) perduodantysis mokėjimo paslaugų 
teikėjas – mokėjimo paslaugų teikėjas, iš 
kurio vartotojas perkelia mokėjimo 
sąskaitą;

Or. en

Pakeitimas 86
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

h) gaunantysis mokėjimo paslaugų teikėjas 
– mokėjimo paslaugų teikėjas, kuriam 
vartotojas perkelia mokėjimo sąskaitą;

Or. en

Pakeitimas 87
Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos k punktas
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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, kurią 
vartotojas mokėjimo paslaugų teikėjui turi 
mokėti už teikiamas mokėjimo paslaugas 
arba operacijas, susijusias su mokėjimo 
sąskaita (tų mokesčių gali ir nebūti); 
baudos ir rinkliavos už sutartinių 
prievolių pažeidimą nelaikomos 
mokesčiais;

Or. cs

Pakeitimas 88
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Mokėjimo paslaugų teikėjai neturėtų mokėti debeto arba prisiimti vartotojo kredito rizikos.
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Pakeitimas 89
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos r a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ra) darbo diena – diena, kurią atitinkamas 
mokėjimo paslaugų teikėjas dirba 
vykdydamas veiklą, būtiną atitinkamoms 
šioje direktyvoje nurodytoms užduotims 
atlikti.

Or. en

Pakeitimas 90
Preslav Borissov

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 su 
mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų, 
sudarančių bent 80 % reprezentatyviausių 
su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų, 
už kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiami su 
kiekviena nurodyta paslauga susiję 
terminai ir apibrėžtys. Kiekvienai 
paslaugai taikomas tik vienas 
pavadinimas.

Or. en

Pakeitimas 91
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 92
Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų preliminarų 
mažiausiai 10 mokėjimo paslaugų, 
sudarančių mažiausiai 60 % 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, už 
kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiami su 
kiekviena nurodyta paslauga susiję 
terminai ir apibrėžtys.

Or. cs

Pakeitimas 93
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis
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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 pagal 24 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl ES standartizuotos su mokėjimo
sąskaita susijusių paslaugų, kurios yra 
bendros bent daugumai valstybių narių,
terminijos nustatymo remiantis 
preliminariais sąrašais, pateiktais pagal 3
dalį. ES standartizuota terminija apims 
bendrus terminus ir apibrėžtis, susijusius su 
bendromis paslaugomis, kiekvienai 
paslaugai nurodant tik vieną pavadinimą.

Or. en

Pakeitimas 94
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad, prieš 
sudarydami mokėjimo sąskaitos sutartį su 
vartotoju, mokėjimo paslaugų teikėjai 
deramu laiku informuotų vartotoją ir jam
pateiktų informacijos apie mokesčius 
dokumentą, kuriame būtų nurodytas visų 
su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų 
sąrašas ir atitinkami mokesčiai už 
kiekvieną paslaugą. Jei yra pakeitimų, 
vartotojas apie juos išsamiai 
informuojamas.

Or. en

Pakeitimas 95
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 96
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 97
Othmar Karas

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

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

nurodomas mokestis už visą paketą, į 
paketą įtrauktos paslaugos ir mokestis už
visas mokėjimo paslaugas, kurioms 
netaikomas paketo mokestis.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kas turėtų būti įtraukta į informacijos apie mokesčius 
dokumentą.

Pakeitimas 98
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės užtikrina, kad 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos parengtų bendrą glosarijų, 
kuriame būtų bent 1 dalyje nurodytų 
mokėjimo paslaugų sąrašas ir susijusios 
apibrėžtys, ir pateiktų jį mokėjimo 
paslaugų teikėjams, o šie jį pateikia 
vartotojams.

Or. en

Pakeitimas 99
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. Mokėjimo paslaugų teikėjai pradeda 
vykdyti minėtas prievoles per 12 mėnesių 
po ES standartizuoto sąrašo paskelbimo 
pagal 3 straipsnio 5 dalį ir įgyvendinimo 
akto pagal šios nuostatos 7 dalį priėmimo.

Or. en
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Pakeitimas 100
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojui bent kartą per 
metus paprašius pateiktų visų mokesčių, 
sumokėtų už jo mokėjimo sąskaitą, 
ataskaitą. Ši ataskaita elektroniniu būdu 
arba popieriuje gali būti perduota 
vartotojams pagal šalių susitarimą.

Or. en

Pakeitimas 101
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojui pageidautina 
kas mėnesį, tačiau bent kartą per ketvirtį 
nemokamai paštu arba elektroniniu paštu
pateiktų visų mokesčių, sumokėtų už jo 
mokėjimo sąskaitą, ataskaitą, jei sąskaitos 
turėtojas naudojasi su sąskaita susieta 
internetine bankininkystės sistema.

Or. en

Pakeitimas 102
Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. cs

Pakeitimas 103
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad, kai 
mokėjimo paslaugų teikėjas ketina iki 
metinės ataskaitos paskelbimo padidinti 
kurį nors mokestį, vartotojai būtų apie tai 
išsamiai ir gerokai iš anksto informuoti 
raštu arba elektroniniu būdu.

Or. en

Pakeitimas 104
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) atskiras mokestis už kiekvieną paslaugą
arba, jei tai paketas, mokestis už visą 
paketą jį laikant viena paslauga, kiek 
kartų paslauga pasinaudota per atitinkamą 
laikotarpį ir data, kada paslauga 
pasinaudota;

Or. en
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Pakeitimas 105
Preslav Borissov

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 mokesčių, sumokėtų už 
kiekvieną per atitinkamą laikotarpį suteiktą 
paslaugą arba paslaugų paketą, suma;

Or. en

Pakeitimas 106
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 107
Preslav Borissov

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 108
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad, kai 
mokėjimo paslaugų teikėjas ketina iki 
metinės ataskaitos paskelbimo padidinti 
kurį nors mokestį, vartotojai būtų apie tai 
iš anksto informuoti.

Or. en

Pakeitimas 109
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 110
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai savo sutartinėje ir 

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

komercinėje informacijoje, kai tinka, 
vartotų terminus ir apibrėžtis, pateiktus 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytame visų su
mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų 
sąraše.

Or. en

Pakeitimas 111
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Mokėjimo paslaugų teikėjai gali naudoti 
prekės ženklo pavadinimus savo
paslaugoms žymėti sutartinėje ir 
komercinėje informacijoje su sąlyga, kad, 
kai tinka, nurodys atitinkamą terminą iš 3 
straipsnio 1 dalyje nurodyto visų su 
mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų
sąrašo. Mokėjimo paslaugų teikėjai prekės 
ženklo pavadinimų nenaudoja informacijos 
apie mokesčius dokumente arba mokesčių 
ataskaitoje.

Or. en

Pakeitimas 112
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veikia nepriklausomai nuo mokėjimo 
paslaugų teikėjų;

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

Or. en
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Pakeitimas 113
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) yra nešališkos ir aiškiai nustato 
kriterijus, naudojamus mokėjimo 
paslaugų vartotojui rekomenduojamai 
mokėjimo sąskaitai nustatyti;

Or. en

Pakeitimas 114
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) pradžios puslapyje ar 
lyginamuosiuose puslapiuose netalpina 
mokėjimo paslaugų teikėjų, jų agentų, 
filialų ar prekių ženklų atstovų reklamos;

Or. en

Pakeitimas 115
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 116
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) suteikia pakankamai plačią mokėjimo 
sąskaitų rinkos apžvalgą;

d) suteikia pakankamai plačią mokėjimo 
sąskaitų rinkos apžvalgą ir informaciją 
apie tai, kokią rinkos dalį apima jų 
svetainė;

Or. en

Pakeitimas 117
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) turi interesų konfliktams išvengti 
skirtas sistemas, kad būtų galima 
užtikrinti, jog bet kokie tiesioginiai ar 
netiesioginiai nuosavybės ar verslo 
santykiai netrukdytų laikytis šioje dalyje 
išvardintų sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 118
Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai nėra pagal 2 dalį akredituotų 
svetainių, valstybės narės užtikrina, kad 

Išbraukta.
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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.

Or. cs

Pakeitimas 119
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kai 
mokėjimo sąskaita siūloma vienu paketu su 
kita paslauga ar produktu, mokėjimo 
paslaugų teikėjas vartotoją informuotų apie
visus į paketą įtrauktus produktus ir 
paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Nyderlanduose ir kai kuriose kitose šalyse, pvz., Belgijoje, paprastai vartotojas už standartinę 
mokėjimo sąskaitą moka vieną mokestį, į kurį viskas įskaičiuota. Suskaidžius paslaugos 
išlaidas mokėjimas bus sudėtingesnis ir greičiausiai brangesnis vartotojams, nes daugelis 
paslaugų yra operacijų atlikimo paslaugos, t. y. būtų imamas mokestis už kiekvieną operaciją.
Paketo mokestis, kuris apima visas standartines paslaugas, palyginti su kitomis valstybėmis 
narėmis Nyderlanduose yra mažiausias.
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Pakeitimas 120
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Būtina atskirti mokėjimo sąskaitų paslaugų paketus, kuriuos sudaro keletas mokėjimo 
paslaugų, nuo mokėjimo sąskaitos, kuri siūloma kartu su kitomis finansinėmis paslaugomis, 
pvz., draudimu. Vartotojai turi būti informuojami apie perkamo paketo sudedamąsias dalis ir 
apie to paketo kainą bei papildomą finansinių paslaugų, kurios gali būti perkamos ir atskirai, 
kainą.

Pakeitimas 121
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kooperatinės bendrovės akcijų 
įsigijimas nelaikomas produktu ar 
paslauga, kaip apibrėžta 2 dalyje.

Or. de
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Pagrindimas

Dauguma vartotojų tvarko savo finansinius reikalus kolektyviai organizuodamiesi į 
kooperatinius bankus. Kadangi kooperatinės bendrovės esmė yra tai, kad naudotojai yra 
nariai, kai kurie kooperatiniai bankai yra nustatę, kad einamoji sąskaita atidaroma tik jų 
nariams. Kadangi ES skatina kooperatines bendroves kaip vieną iš juridinio asmens rūšių, 
inter alia, priėmusi Europos kooperatinės bendrovės statutą, jokiu būdu nėra nepriimtina, kad 
sąskaita būtų atidaroma tik nariams.

Pakeitimas 122
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai teiktų 10 straipsnyje 
apibūdintą sąskaitos perkėlimo paslaugą 
visiems vartotojams, turintiems mokėjimo 
sąskaitą Sąjungoje esančio mokėjimo 
paslaugų teikėjo įstaigoje.

III skyriuje nustatytos sąskaitos perkėlimo 
nuostatos taikomos tik mokėjimo sąskaitų 
perkėlimui valstybėje narėje. Kiekviena 
valstybė narė užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai teiktų 10 straipsnyje 
apibūdintą sąskaitos perkėlimo paslaugą 
visiems vartotojams, turintiems mokėjimo 
sąskaitą jos teritorijoje esančio mokėjimo 
paslaugų teikėjo įstaigoje.

Or. en

Pakeitimas 123
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai teiktų 10 straipsnyje 
apibūdintą sąskaitos perkėlimo paslaugą 
visiems vartotojams, turintiems mokėjimo 
sąskaitą Sąjungoje esančio mokėjimo 
paslaugų teikėjo įstaigoje.

Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai teiktų 10 straipsnyje 
apibūdintą sąskaitos perkėlimo paslaugą 
visiems vartotojams, turintiems mokėjimo 
sąskaitą toje pačioje valstybėje narėje
esančio mokėjimo paslaugų teikėjo 
įstaigoje.
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Or. en

Pakeitimas 124
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkėlimo iš vieno vietos mokėjimo 
paslaugų teikėjo kitam vietos teikėjui 
atveju valstybės narės gali toliau taikyti 
arba nustatyti nuostatas, nukrypstančias 
nuo 10 straipsnio nuostatų, jei tokiu būdu 
bus užtikrintas vartotojams akivaizdžiai 
naudingas veiksmingumas. Ši nuostata 
visų pirma taikoma esamoms perkėlimo 
paslaugų sistemoms.

Or. en

Pakeitimas 125
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per vieną darbo dieną nuo 2 dalyje 
nurodyto leidimo gavimo gaunantysis 
mokėjimo paslaugų teikėjas paprašo 
perduodantįjį mokėjimo paslaugų teikėją 
atlikti šias užduotis:

3. Per tris darbo dienas nuo 2 dalyje 
nurodyto leidimo gavimo gaunantysis 
mokėjimo paslaugų teikėjas paprašo 
perduodantįjį mokėjimo paslaugų teikėją 
atlikti šias užduotis:

Or. en

Pakeitimas 126
Sergio Gaetano Cofferati
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) nustatyti periodinio mokėjimo 
nurodymų ir tiesioginio debeto operacijų 
automatizuotą peradresavimą į vartotojo 
sąskaitą gaunančiojo mokėjimo paslaugų 
teikėjo įstaigoje mažiausiai vienų metų 
laikotarpiu mechanizmą;
(Tai yra -a dalis. Šis dalis turi būti įtraukta 
prieš a dalį.)

Or. en

Pakeitimas 127
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) uždaro mokėjimo sąskaitą; d) nemokamai uždaro mokėjimo sąskaitą;

Or. en

Pakeitimas 128
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės užtikrina, kad 1–7 
dalyse pateiktos nuostatos taip pat būtų 
taikomos, kai sąskaitos perkėlimo 
paslaugą inicijuoja mokėjimo paslaugų 
teikėjas, esantis kitoje valstybėje narėje.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 129
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės užtikrina, kad 1–7 
dalyse pateiktos nuostatos taip pat būtų 
taikomos, kai sąskaitos perkėlimo 
paslaugą inicijuoja mokėjimo paslaugų 
teikėjas, esantis kitoje valstybėje narėje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

A pan-European switching infrastructure will be costly and very difficult to accomplish due to 
practical challenges such as: the very high cost of setting up automated procedures 
throughout the EU (including non-euro zone countries), language barriers (i.e. in the case of 
Greece, Cyprus, Bulgaria, differences in respective alphabets), exchange rate risks, 
conversion of accounts and account mandates across multiple currencies (including non-
Eurozone countries) as well as ensuring that insurance contract obligations are respected. 
Such an infrastructure is unnecessary not only due to the lack of current demand but also due 
to the very absence of justification for the service, as a change of country generally means a 
change of service providers and/or creditors for the customer. As regards the coherence with 
the Single Euro Payment Area (SEPA), it is suggested that the switching service would only 
apply within a Member State.

Pakeitimas 130
Preslav Borissov

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.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 131
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
mokesčiai, kuriuos perduodantysis 
mokėjimo paslaugų teikėjas taiko 
vartotojui už jo įstaigoje turimos 
mokėjimo sąskaitos sutarties nutraukimą, 
būtų nustatyti pagal Direktyvos 
2007/64/EB 45 straipsnio 2 dalį (tų 
mokesčių gali ir nebūti).

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 132
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
mokesčiai, kuriuos perduodantysis 
mokėjimo paslaugų teikėjas taiko 
vartotojui už jo įstaigoje turimos 
mokėjimo sąskaitos sutarties nutraukimą, 
būtų nustatyti pagal Direktyvos 
2007/64/EB 45 straipsnio 2 dalį (tų 
mokesčių gali ir nebūti).

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 133
Preslav Borissov
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad
mokesčiai, kuriuos perduodantysis 
mokėjimo paslaugų teikėjas taiko
vartotojui už jo įstaigoje turimos mokėjimo 
sąskaitos sutarties nutraukimą, būtų 
nustatyti pagal Direktyvos 2007/64/EB 45 
straipsnio 2 dalį (tų mokesčių gali ir 
nebūti).

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
perduodantysis mokėjimo paslaugų teikėjas
netaikytų mokesčių vartotojui už jo 
įstaigoje turimos mokėjimo sąskaitos 
sutarties nutraukimą.

Or. en

Pakeitimas 134
Preslav Borissov

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 
perduodantysis arba gaunantysis mokėjimo 
paslaugų teikėjas netaikytų mokesčių
vartotojui už paslaugas, teikiamas pagal
10 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 135
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
finansinius nuostolius, kuriuos vartotojas 
patiria dėl to, kad sąskaitos perkėlimo 
procese dalyvaujantis mokėjimo paslaugų 
teikėjas nesilaiko 10 straipsniu jam 
nustatytų įpareigojimų, atlygintų tas 
mokėjimo paslaugų teikėjas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
finansinius nuostolius, kuriuos vartotojas 
patiria dėl to, kad sąskaitos perkėlimo 
procese dalyvaujantis mokėjimo paslaugų 
teikėjas nesilaiko 10 straipsniu jam 
nustatytų įpareigojimų, kiek galima 
greičiau atlygintų tas mokėjimo paslaugų 
teikėjas.

Or. en

Pakeitimas 136
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
finansinius nuostolius, kuriuos vartotojas 
patiria dėl to, kad sąskaitos perkėlimo 
procese dalyvaujantis mokėjimo paslaugų 
teikėjas nesilaiko 10 straipsniu jam 
nustatytų įpareigojimų, atlygintų tas 
mokėjimo paslaugų teikėjas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
finansinius nuostolius, kuriuos vartotojas 
patiria dėl to, kad sąskaitos perkėlimo 
procese dalyvaujantis mokėjimo paslaugų 
teikėjas nesilaiko 10 straipsniu jam 
nustatytų įpareigojimų, nedelsiant
atlygintų tas mokėjimo paslaugų teikėjas. 
Prievolė įrodyti tenka mokėjimo paslaugų 
teikėjui, kuris įrodo, jog buvo laikytasi 10 
straipsnyje nustatytų sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 137
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) mokesčius, imamus už sąskaitos Išbraukta.
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perkėlimą (tų mokesčių gali ir nebūti);

Or. en

Pakeitimas 138
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad legaliai 
Sąjungoje gyvenantys vartotojai nebūtų 
diskriminuojami dėl pilietybės arba 
gyvenamosios vietos, kai prašo Sąjungoje 
atidaryti mokėjimo sąskaitą arba ja 
naudojasi.

Valstybės narės užtikrina, kad legaliai 
Sąjungoje esantys vartotojai nebūtų 
diskriminuojami dėl pilietybės arba 
gyvenamosios vietos, kai prašo Sąjungoje 
atidaryti mokėjimo sąskaitą arba ja 
naudojasi. Be to, naudojimasis pagrindine 
mokėjimo sąskaita jokiu būdu negali būti 
diskriminacinio pobūdžio. Neleidžiama 
akivaizdžiai diskriminuoti, pvz., suteikiant 
skirtingos išvaizdos kortelę, skirtingą 
sąskaitą ar kortelės numerį.

Or. en

Pakeitimas 139
Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis Išbraukta.
Teisė naudotis būtiniausias savybes 
turinčia mokėjimo sąskaita
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 
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sąskaitas siūlytų ne vien mokėjimo 
paslaugų teikėjai, teikiantys sąskaitas tik 
su internetinės bankininkystės 
priemonėmis.
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.
3. Mokėjimo paslaugų teikėjai negali 
atsisakyti patenkinti prašymą atidaryti 
būtiniausias savybes turinčią sąskaitą, 
išskyrus šiuos atvejus:
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;
b) kai nevykdomos Direktyvos 2005/60/EB 
II skyriuje nustatytos sąlygos.
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.
5. Valstybės narės užtikrina, kad 3 dalies 
b punkte nurodytais atvejais mokėjimo 
paslaugų teikėjas imtųsi tinkamų 
priemonių pagal Direktyvos 2005/60/EB 
III skyrių.
6. Valstybės narės užtikrina, kad, norint 
turėti galimybę naudotis būtiniausias 
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savybes turinčia mokėjimo sąskaita, 
neturėtų būti privaloma pirkti papildomų 
paslaugų.

Or. cs

Pakeitimas 140
Preslav Borissov

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 visi
mokėjimo paslaugų teikėjai 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.

Or. en

Pakeitimas 141
Edvard Kožušník

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 bent 
vienas mokėjimo paslaugų teikėjas jų 
teritorijoje vartotojams siūlytų būtiniausias 
savybes turinčias mokėjimo sąskaitas.
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Or. cs

Pakeitimas 142
Catherine Stihler

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 visi
mokėjimo paslaugų teikėjai 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.

Or. en

Pakeitimas 143
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad laisvoje 
rinkoje vartotojui atsisakius suteikti 
mokėjimo sąskaitą, mokėjimo paslaugų 
teikėjo atsisakymo laiške privalomai būtų 
nurodoma teisė į būtiniausias savybes 
turinčią mokėjimo sąskaitą ir 
alternatyvaus ginčų sprendimo įstaiga su 
jos kontaktiniais duomenimis.

Or. en

Pakeitimas 144
Preslav Borissov
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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. 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. Valstybės narės 
užtikrina, kad vartotojui nebūtų 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.

Or. en

Pakeitimas 145
Evelyne Gebhardt

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. Valstybės narės užtikrina, kad legaliai 
Sąjungoje esantys 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, 
paprašę vartotoją pasirašyti priesaikos 
deklaraciją, patikrina, ar jų teritorijoje 
vartotojas turi mokėjimo sąskaitą, ar jos 
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neturi.

Or. en

Pakeitimas 146
Othmar Karas

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. 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 jau nebeturi mokėjimo
sąskaitos. Šiuo tikslu vartotojas mokėjimo 
paslaugų teikėjui gali pateikti priesaikos 
deklaraciją arba finansų įstaigos 
deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad 
vartotojui buvo atsisakyta atidaryti įprastą 
mokėjimo sąskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Dėl duomenų apsaugos priežasčių abejotina, ar galima ar reikėtų leisti mokėjimo paslaugų 
teikėjui patikrinti, ar jų teritorijoje vartotojas turi mokėjimo sąskaitą. Todėl jie turėtų gauti 
vartotojo priesaikos deklaraciją, kurioje būtų nurodyta, jog jis (ji) nebėra mokėjimo sąskaitos 
turėtojas, arba bent vienos finansų įstaigos deklaraciją, patvirtinančią, kad vartotojui buvo 
atsisakyta suteikti tokią mokėjimo sąskaitą.
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Pakeitimas 147
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
pažeidžiamoms visuomenės grupėms, kaip 
antai benamiams, taip pat skaityti ir rašyti 
nemokantiesiems arba prastai 
skaitantiesiems ir rašantiesiems bei 
vyresnio amžiaus žmonėms būtų aktyviai 
padedama atidaryti pagrindines mokėjimo 
sąskaitas, be kita ko, skatinant 
bankininkystės sektoriaus ir 
nevyriausybinių organizacijų, 
įsipareigojusių padėti šioms 
pažeidžiamoms grupėms, susitarimo 
memorandumą.

Or. en

Pakeitimas 148
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kai buvo nustatyta nusikalstama 
veika, pvz., sukčiavimas.

Or. en

Pakeitimas 149
Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kai vartotojas jau turi būtiniausias 
savybes turinčią mokėjimo sąskaitą kitoje 
valstybėje narėje.

Or. de

Pakeitimas 150
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai vartotojas yra pateikęs 
klaidinančią informaciją siekdamas gauti 
būtiniausias savybes turinčią mokėjimo 
sąskaitą, nes priešingu atveju, t. y. jam 
pateikus teisingą informaciją, jam būtų 
atsisakyta suteikti tokią sąskaitą;

Or. en

Pakeitimas 151
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

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

Or. en
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Pakeitimas 152
Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 straipsnis Išbraukta.
Būtiniausias savybes turinčios mokėjimo 
sąskaitos ypatybės
1. Valstybės narės užtikrina, kad teikiant 
būtiniausias savybes turinčią mokėjimo 
sąskaitą būtų teikiamos šios mokėjimo 
paslaugos:
a) paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos 
atlikti visas operacijas, reikalingas 
atidaryti, tvarkyti ir uždaryti mokėjimo 
sąskaitą;
b) paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos 
į mokėjimo sąskaitą įmokėti pinigus;
c) paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos 
iš mokėjimo sąskaitos išimti grynuosius 
pinigus Sąjungoje;
d) toliau nurodytų mokėjimo operacijų 
vykdymas Sąjungoje:
1) tiesioginio debeto;
2) mokėjimo operacijų naudojant 
mokėjimo kortelę, įskaitant mokėjimus 
internetu;
3) kredito pervedimų.
2. Valstybės narės visų 1 dalyje nurodytų 
paslaugų atžvilgiu nustato mažiausią 
operacijų, kurios vartotojui bus teikiamos 
už 17 straipsnyje nurodytą mokestį (jo gali 
ir nebūti), skaičių. Mažiausias operacijų 
skaičius yra teisingas ir atitinka bendrą 
komercinę praktiką atitinkamoje 
valstybėje narėje.
3. Valstybės narės užtikrina, kad 
vartotojas galėtų valdyti ir inicijuoti 
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mokėjimo operacijas iš savo būtiniausias 
savybes turinčios mokėjimo sąskaitos 
naudodamasis mokėjimo paslaugų teikėjo 
internetinės bankininkystės priemonėmis, 
jei jos yra.
4. Valstybės narės užtikrina, kad kartu su 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 
sąskaita vartotojui nebūtų siūloma 
galimybė pereikvoti sąskaitos lėšas.

Or. cs

Pakeitimas 153
Jean-Pierre Audy

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.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. fr

Pakeitimas 154
Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis Išbraukta.
Susiję mokesčiai
1. Valstybės narės užtikrina, kad 16 
straipsnyje nurodytas paslaugas mokėjimo 
paslaugų teikėjai siūlytų nemokamai arba 
už teisingą mokestį.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 
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vartotojui taikomi mokesčiai už 
bendrojoje sutartyje vartotojui nustatytų 
įsipareigojimų nesilaikymą būtų teisingi.
3. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos nustatytų, kas 
yra teisingas mokestis, pagal vieną ar 
kelis iš šių kriterijų:
a) nacionalinis pajamų lygis;
b) vidutiniai mokesčiai, susiję su 
mokėjimo sąskaitomis toje valstybėje 
narėje;
c) bendros sąnaudos, susijusios su 
būtiniausias savybes turinčios mokėjimo 
sąskaitos teikimu;
d) nacionalinės vartotojų kainos.
4. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 
16 straipsnį EBI parengia gaires, kurios 
padėtų kompetentingoms institucijoms.

Or. cs

Pakeitimas 155
Preslav Borissov

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 simbolinį mokestį.

Or. en

Pakeitimas 156
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis



AM\1006208LT.doc 49/54 PE521.598v01-00

LT

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.

Or. fr

Pakeitimas 157
Edvard Kožušník

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 už teisingą 
mokestį.

Or. cs

Pakeitimas 158
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

a) nacionalinis pajamų lygis;
b) vidutiniai mokesčiai, susiję su 
mokėjimo sąskaitomis toje valstybėje 
narėje;
c) bendros sąnaudos, susijusios su 
būtiniausias savybes turinčios mokėjimo 
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sąskaitos teikimu;
d) nacionalinės vartotojų kainos.

Or. fr

Pakeitimas 159
Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis Išbraukta.
Bendrosios sutartys ir jų nutraukimas
1. Bendrosioms sutartims, pagal kurias 
suteikiama galimybė naudotis 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 
sąskaita, yra taikomos Direktyvos 
2007/64/EB nuostatos, nebent 2 ir 3 
dalyse nurodyta kitaip.
2. Mokėjimo paslaugų teikėjas gali 
vienašališkai nutraukti bendrąją sutartį, 
kai vykdoma bent viena iš šių sąlygų:
a) vartotojas sąmoningai naudojo sąskaitą 
nusikalstamai veiklai;
b) sąskaitoje jokių operacijų nevykdoma 
daugiau kaip 12 iš eilės einančių 
mėnesių;
c) vartotojas tyčia pateikė neteisingą 
informaciją, kad atsidarytų būtiniausias 
savybes turinčią mokėjimo sąskaitą, nes 
pateikęs teisingą informaciją nebūtų 
galėjęs pasinaudoti tokia teise;
d) vartotojas legaliai nebegyvena 
Sąjungoje arba vėliau atsidarė antrą 
mokėjimo sąskaitą valstybėje narėje, 
kurioje jau turi būtiniausias savybes 
turinčią mokėjimo sąskaitą.
3. Valstybės narės užtikrina, kad, 
ketindamas nutraukti būtiniausias 
savybes turinčios mokėjimo sąskaitos 
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sutartį, mokėjimo paslaugų teikėjas raštu 
ir nemokamai vartotojui praneštų 
sutarties nutraukimo priežastis ir 
pagrindimą bent prieš 2 mėnesius iki 
sutarties nutraukimo įsigaliojimo.

Or. cs

Pakeitimas 160
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vartotojas sąmoningai naudojo sąskaitą 
nusikalstamai veiklai;

a) vartotojas sąmoningai naudojo sąskaitą 
nusikalstamai veiklai, pinigų plovimui ar 
terorizmo finansavimui;

Or. fr

Pakeitimas 161
Preslav Borissov

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 162
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies b punktas



PE521.598v01-00 52/54 AM\1006208LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) sąskaitoje jokių operacijų nevykdoma 
daugiau kaip 12 iš eilės einančių mėnesių 
nepaisant to, kad du kartus, atitinkamai 
po dešimto ir vienuolikto nevykdomos 
veiklos mėnesių buvo nusiųsti išankstiniai 
perspėjimai;

Or. fr

Pakeitimas 163
Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.
Bendroji informacija apie būtiniausias 
savybes turinčias mokėjimo sąskaitas
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.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 
mokėjimo paslaugų teikėjai vartotojams 
teiktų informaciją apie specifines siūlomų 
būtiniausias savybes turinčių mokėjimo 
sąskaitų savybes, su jomis susijusius 
mokesčius ir jų naudojimo sąlygas. 
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
vartotojas būtų informuojamas, kad 
norint naudotis būtiniausias savybes 
turinčia mokėjimo sąskaita nebūtina 
pirkti papildomų paslaugų.

Or. cs



AM\1006208LT.doc 53/54 PE521.598v01-00

LT

Pakeitimas 164
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojams teiktų 
informaciją apie specifines siūlomų 
būtiniausias savybes turinčių mokėjimo 
sąskaitų savybes, su jomis susijusius 
mokesčius ir jų naudojimo sąlygas.
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
vartotojas būtų informuojamas, kad norint 
naudotis būtiniausias savybes turinčia 
mokėjimo sąskaita nebūtina pirkti 
papildomų paslaugų.

2. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojams teiktų
reikiamą pagalbą ir prieinamą informaciją 
apie specifines siūlomų būtiniausias 
savybes turinčių mokėjimo sąskaitų 
savybes, su jomis susijusius mokesčius ir 
jų naudojimo sąlygas. Valstybės narės taip 
pat užtikrina, kad vartotojas būtų 
informuojamas, kad norint naudotis 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 
sąskaita nebūtina pirkti papildomų 
paslaugų.

Or. en

Pakeitimas 165
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės remia švietimo įstaigų 
ir konsultacijų centrų iniciatyvas gerinti 
finansinį švietimą siekiant kovoti su 
prasiskolinimu ir kiek galima labiau 
sumažinti finansinės atskirties riziką 
visiems vartotojams. Reikia skatinti 
mokėjimo paslaugų teikėjus, kurie teikia 
vartotojams konsultacijas ir pagalbą 
atsakingo finansų tvarkymo klausimais.

Or. en



PE521.598v01-00 54/54 AM\1006208LT.doc

LT

Pakeitimas 166
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 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 
narės užtikrina tų institucijų glaudų 
bendradarbiavimą, kad jos galėtų 
veiksmingai vykdyti savo atitinkamas 
pareigas.

2. 1 dalyje nurodytos kompetentingos 
institucijos turi visus savo pareigoms atlikti 
būtinus įgaliojimus. Šios institucijos 
reguliariai konsultuojasi su susijusiais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
vartotojų atstovus, siekdamos užtikrinti ir 
stebėti veiksmingą šios direktyvos 
laikymąsi. Jeigu veiksmingą šios 
direktyvos laikymąsi užtikrinti ir stebėti 
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


