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Pakeitimas 19
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

dėl tarpbankinių mokesčių už kortele 
grindžiamas mokėjimo operacijas

dėl tarpbankinių mokesčių už kortele ir 
skaitmeninėmis piniginėmis grindžiamas 
mokėjimo operacijas

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

Or. en

Pakeitimas 20
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) vienas svarbiausių dalykų, trukdančių 
mokėjimų kortele ir kortele grindžiamų 
mokėjimų vidaus rinkos veikimui, yra 
plačiai paplitę tarpbankiniai mokesčiai, 
kurie daugumoje valstybių narių 
nereglamentuojami jokiais teisės aktais. 
Tarpbankiniai mokesčiai yra bankų 
tarpusavio mokesčiai, paprastai taikomi 
tarp korteles aptarnaujančių mokėjimo 
paslaugų teikėjų ir korteles išduodančių 
mokėjimo paslaugų teikėjų, priklausančių
tam tikrai kortelių sistemai. Tarpbankiniai 
mokesčiai sudaro pagrindinę dalį 
mokesčių, kuriuos aptarnaujantieji 
mokėjimo paslaugų teikėjai taiko 
prekiautojams už kiekvieną operaciją 

(10) vienas svarbiausių dalykų, trukdančių 
mokėjimų kortele ir kortele grindžiamų 
mokėjimų vidaus rinkos veikimui, yra 
plačiai paplitę tarpbankiniai mokesčiai, 
kurie daugumoje valstybių narių 
nereglamentuojami jokiais teisės aktais. 
Tarpbankiniai mokesčiai yra bankų 
tarpusavio mokesčiai, paprastai korteles 
aptarnaujančių mokėjimo paslaugų teikėjų 
perduodami korteles išduodančių 
mokėjimo paslaugų teikėjams, 
priklausantiems susijusiai sistemai. 
Tarpbankiniai mokesčiai sudaro pagrindinę 
sudedamąją dalį mokesčių, kuriuos 
aptarnaujantieji mokėjimo paslaugų 
teikėjai taiko prekiautojams už kiekvieną 
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kortele. Prekiautojai savo ruožtu įtraukia 
šias kortelės išlaidas į bendras prekių ir 
paslaugų kainas. Konkurencija tarp kortelių 
sistemų praktikoje dažniausiai būna 
siekiama įtikinti kuo daugiau 
išduodančiųjų mokėjimo paslaugų teikėjų 
(pvz., bankų) leisti jų korteles, dėl to 
tarpbankiniai mokesčiai rinkoje paprastai 
būną didesni, o ne mažesni, priešingai 
įprastam drausminamajam konkurencijos 
poveikiui kainoms rinkos ekonomikoje. 
Tarpbankinių mokesčių reglamentavimas 
pagerintų vidaus rinkos veikimą;

operaciją kortele. Prekiautojai savo ruožtu 
įtraukia šias kortelės išlaidas į bendras 
prekių ir paslaugų kainas. Konkurencija 
tarp kortelių sistemų praktikoje dažniausiai 
būna siekiama įtikinti kuo daugiau 
išduodančiųjų mokėjimo paslaugų teikėjų 
(pvz., bankų) leisti jų korteles, dėl to 
tarpbankiniai mokesčiai rinkoje paprastai 
būna didesni, o ne mažesni, priešingai 
įprastam drausminamajam konkurencijos 
poveikiui kainoms rinkos ekonomikoje. 
Tarpbankinių mokesčių reglamentavimas 
pagerintų vidaus rinkos veikimą;

Or. en

Pakeitimas 21
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) šiuo metu egzistuojančių 
tarpbankinių mokesčių įvairovė ir jų lygis
neleidžia atsirasti naujiems visos Sąjungos
rinkos dalyviams, veikiantiems pagal 
verslo modelius su mažesniais 
tarpbankiniais mokesčiais, ir tai daro žalą 
galimai masto ir įvairovės ekonomijai ir jų 
veiksmingumui. Tai turi neigiamo poveikio 
mažmenininkams bei vartotojams ir trukdo 
inovacijoms. Kadangi visos Sąjungos 
rinkos dalyviai turėtų pasiūlyti 
išduodantiesiems bankams bent jau 
didžiausius jų tikslinėje rinkoje 
vyraujančius tarpbankinius mokesčius, tai 
taip pat lemia tolesnį rinkos susiskaidymą. 
Esamos vidaus sistemos su mažesniais 
tarpbankiniais mokesčiais arba visai be jų 
taip pat gali būti priverstos pasitraukti iš 
rinkos dėl bankų spaudimo gauti didesnes 
pajamas iš tarpbankinių mokesčių. Dėl to 
vartotojai ir prekiautojai susiduria su 
nedideliu mokėjimo paslaugų pasirinkimu, 
didesnėmis kainomis ir žemesne kokybe, o 

(11) šiuo metu egzistuojantys dideli
tarpbankiniai mokesčiai gali neleisti 
atsirasti naujiems rinkos dalyviams, 
veikiantiems pagal skirtingus verslo 
modelius, ir tai daro žalą galimai masto ir 
įvairovės ekonomijai ir jų veiksmingumui. 
Tai turi neigiamo poveikio 
mažmenininkams bei vartotojams ir trukdo 
inovacijoms. Kadangi visos Sąjungos 
rinkos dalyviai turėtų pasiūlyti 
išduodantiesiems bankams bent jau 
didžiausius jų tikslinėje rinkoje 
vyraujančius tarpbankinius mokesčius, tai 
taip pat lemia tolesnį rinkos susiskaidymą. 
Esamos vidaus sistemos su mažesniais 
tarpbankiniais mokesčiais arba visai be jų 
taip pat gali būti priverstos pasitraukti iš 
rinkos dėl bankų spaudimo gauti didesnes 
pajamas iš tarpbankinių mokesčių. Dėl to 
vartotojai ir prekiautojai susiduria su 
nedideliu mokėjimo paslaugų pasirinkimu, 
didesnėmis kainomis ir žemesne kokybe, o 
jų galimybės pasinaudoti visos Sąjungos 
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jų galimybės pasinaudoti visos Sąjungos 
mokėjimo sprendimais yra ribotos. Be to, 
mažmenininkai negali įveikti mokesčių 
skirtumų pasinaudodami kitose valstybėse 
narėse bankų siūlomomis priėmimo 
paslaugomis. Pagal specialias mokėjimo 
sistemų taikomas taisykles reikalaujama, 
kad prekybos vietos (mažmenininko šalies) 
tarpbankinis mokestis būtų taikomas 
kiekvienai mokėjimo operacijai. Tai trukdo 
aptarnaujantiesiems bankams sėkmingai 
siūlyti savo paslaugas užsienyje. Tai taip 
pat neleidžia mažmenininkams sumažinti 
savo mokėjimo išlaidų vartotojų naudai;

mokėjimo sprendimais yra ribotos. Be to, 
mažmenininkai negali įveikti mokesčių 
skirtumų pasinaudodami kitose valstybėse 
narėse bankų siūlomomis priėmimo 
paslaugomis. Pagal specialias mokėjimo 
sistemų taikomas taisykles reikalaujama, 
kad prekybos vietos (mažmenininko šalies) 
tarpbankinis mokestis būtų taikomas 
kiekvienai mokėjimo operacijai. Tai trukdo 
aptarnaujantiesiems bankams sėkmingai 
siūlyti savo paslaugas užsienyje. Tai taip 
pat neleidžia mažmenininkams sumažinti 
savo mokėjimo išlaidų vartotojų naudai;

Or. en

Pakeitimas 22
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) vidaus operacijoms būtinas 
pereinamasis laikotarpis, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai ir sistemos turėtų laiko 
prisitaikyti prie naujųjų reikalavimų. Todėl 
praėjus dvejiems metams po šio 
reglamento įsigaliojimo, siekiant baigti 
kurti kortele grindžiamų mokėjimų vidaus 
rinką, viršutinės tarpbankinių mokesčių 
už vartotojų kortelių operacijas ribos 
turėtų būti pradėtos taikyti visiems, tiek 
tarptautiniams, tiek vidaus, mokėjimams;

(17) vidaus operacijoms būtinas 
pereinamasis laikotarpis, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai ir sistemos turėtų laiko 
prisitaikyti prie naujųjų reikalavimų. Todėl 
praėjus dvejiems metams po šio 
reglamento įsigaliojimo, siekiant sudaryti 
sąlygas technologinėms inovacijoms ir 
atspindėti įvairius skirtingų valstybių 
narių kortele grindžiamų mokėjimų rinkų 
pažangos lygius, bus nustatytos viršutinės 
svertinio vidurkio ribos;

Or. en

Pakeitimas 23
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant palengvinti tarptautinį 
aptarnavimą visoms (tarptautinėms ir 
vidaus) vartotojų debeto kortelių 
operacijoms ir kortele grindžiamoms 
mokėjimo operacijoms turėtų būti taikomas 
maksimalus 0,20 % tarpbankinis mokestis, 
o visoms (tarptautinėms ir vidaus) 
vartotojų kredito kortelių operacijoms ir 
kortele grindžiamoms mokėjimo 
operacijoms, pagrįstoms tomis kortelėmis, 
turėtų būti taikomas maksimalus 0,30 % 
tarpbankinis mokestis;

(18) siekiant palengvinti tarptautinį 
aptarnavimą visoms (tarptautinėms) 
vartotojų debeto kortelių operacijoms ir 
kortele grindžiamoms mokėjimo 
operacijoms turėtų būti taikomas 
maksimalus 0,20 % tarpbankinis mokestis, 
o visoms (tarptautinėms) vartotojų kredito 
kortelių operacijoms ir kortele 
grindžiamoms mokėjimo operacijoms, 
pagrįstoms tomis kortelėmis, turėtų būti 
taikomas maksimalus 0,30 % tarpbankinis 
mokestis;

Or. en

Pakeitimas 24
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant palengvinti tarptautinį 
aptarnavimą visoms (tarptautinėms ir
vidaus) vartotojų debeto kortelių
operacijoms ir kortele grindžiamoms 
mokėjimo operacijoms turėtų būti 
taikomas maksimalus 0,20 % tarpbankinis 
mokestis, o visoms (tarptautinėms ir 
vidaus) vartotojų kredito kortelių
operacijoms ir kortele grindžiamoms 
mokėjimo operacijoms, pagrįstoms tomis 
kortelėmis, turėtų būti taikomas 
maksimalus 0,30 % tarpbankinis mokestis;

(18) siekiant palengvinti tarptautinį 
aptarnavimą visoms vidaus ar 
tarptautinėms vartotojų kortelių mokėjimo
operacijoms ir kortele grindžiamoms 
mokėjimo operacijoms, pagrįstoms tomis 
kortelėmis, turėtų būti taikomas 
maksimalus 0,30 % tarpbankinis mokestis;

Or. fr

Pakeitimas 25
Cornelis de Jong



AM\1013311LT.doc 7/43 PE526.051v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant palengvinti tarptautinį 
aptarnavimą visoms (tarptautinėms ir 
vidaus) vartotojų debeto kortelių 
operacijoms ir kortele grindžiamoms 
mokėjimo operacijoms turėtų būti taikomas 
maksimalus 0,20 % tarpbankinis mokestis, 
o visoms (tarptautinėms ir vidaus) 
vartotojų kredito kortelių operacijoms ir 
kortele grindžiamoms mokėjimo 
operacijoms, pagrįstoms tomis kortelėmis, 
turėtų būti taikomas maksimalus 0,30 %
tarpbankinis mokestis;

(18) siekiant palengvinti tarptautinį 
aptarnavimą visoms (tarptautinėms ir 
vidaus) vartotojų debeto kortelių 
operacijoms ir kortele grindžiamoms 
mokėjimo operacijoms turėtų būti taikomas 
maksimalus 0,10 EUR mokestis už 
operaciją, o visoms (tarptautinėms ir 
vidaus) vartotojų kredito kortelių 
operacijoms ir kortele grindžiamoms 
mokėjimo operacijoms, pagrįstoms tomis 
kortelėmis, turėtų būti taikomas fiksuotas 
tikrosiomis mokėjimo sąnaudomis 
pagrįstas tarpbankinis mokestis, kuris 
siektų mažiausiai 0,10 EUR už operaciją;

Or. en

Pakeitimas 26
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) reikalavimas prekiautojams priimti 
visas korteles yra dvipusis įsipareigojimas, 
kurį nustato išduodantieji mokėjimo 
paslaugų teikėjai ir mokėjimo kortelių 
sistemos gavėjams, viena vertus, priimti 
visas to paties prekės ženklo korteles 
(reikalavimas priimti visus produktus), 
nepriklausomai nuo skirtingų šių kortelių 
sąnaudų, ir, kita vertus, nepriklausomai 
nuo atskiro kortelę išdavusio banko 
(reikalavimas priimti visų išdavėjų 
korteles). Vartotojai suinteresuoti, kad dėl 
tos pačios kategorijos kortelių gavėjai 
negalėtų diskriminuoti išdavėjų arba 
kortelių turėtojų, o mokėjimų sistemos ir 
mokėjimo paslaugų teikėjai galėtų tokį 
įpareigojimą jiems nustatyti. Todėl nors ir 

Išbraukta.
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pagal reikalavimą prekiautojams priimti 
visas korteles nustatytas reikalavimas 
priimti visų išdavėjų korteles yra pagrįsta 
taisyklė mokėjimo kortelių sistemoje, nes 
ji neleidžia gavėjams diskriminuoti 
atskirus bankus, kurie išdavė kortelę, 
reikalavimas priimti visus produktus yra 
iš esmės susiejimo praktika, kurios 
poveikis – susieti mažų mokesčių kortelių 
priėmimą su didelių mokesčių kortelių 
priėmimu. Pagal reikalavimą 
prekiautojams priimti visas korteles 
nustatyto reikalavimo priimti visus 
produktus pašalinimas leistų 
prekiautojams riboti siūlomą mokėjimo 
kortelių pasirinkimą tik iki mažų (-esnių) 
sąnaudų mokėjimo kortelių – mažėjančios 
prekiautojų sąnaudos taip pat būtų 
naudingos vartotojams. Tokiu atveju 
debeto korteles priimantys prekiautojai 
nebūtų verčiami taip pat priimti kredito 
korteles, o priimantys kredito korteles 
nebūtų verčiami priimti verslo mokėjimo 
korteles. Tačiau siekiant apsaugoti 
vartotoją ir galimybes jam kuo dažniau 
naudoti mokėjimo korteles, prekiautojai 
būtų įpareigoti priimti visas korteles, 
kurioms taikomas tas pats reguliuojamas 
tarpbankinis mokestis. Toks apribojimas 
taip pat sukurtų konkurencingesnę 
aplinką kortelėms, kurių tarpbankiniai 
mokesčiai šiuo reglamentu nėra 
reguliuojami, nes prekiautojai gautų 
didesnę derybinę galią derėtis dėl sąlygų, 
kuriomis jie tokias korteles priimtų;

Or. en

Pakeitimas 27
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) reikalavimas prekiautojams priimti (29) reikalavimas prekiautojams priimti 
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visas korteles yra dvipusis įsipareigojimas, 
kurį nustato išduodantieji mokėjimo 
paslaugų teikėjai ir mokėjimo kortelių 
sistemos gavėjams, viena vertus, priimti 
visas to paties prekės ženklo korteles 
(reikalavimas priimti visus produktus), 
nepriklausomai nuo skirtingų šių kortelių 
sąnaudų, ir, kita vertus, nepriklausomai 
nuo atskiro kortelę išdavusio banko 
(reikalavimas priimti visų išdavėjų 
korteles). Vartotojai suinteresuoti, kad dėl 
tos pačios kategorijos kortelių gavėjai 
negalėtų diskriminuoti išdavėjų arba 
kortelių turėtojų, o mokėjimų sistemos ir 
mokėjimo paslaugų teikėjai galėtų tokį 
įpareigojimą jiems nustatyti. Todėl nors ir 
pagal reikalavimą prekiautojams priimti 
visas korteles nustatytas reikalavimas 
priimti visų išdavėjų korteles yra pagrįsta 
taisyklė mokėjimo kortelių sistemoje, nes ji 
neleidžia gavėjams diskriminuoti atskirus 
bankus, kurie išdavė kortelę, reikalavimas 
priimti visus produktus yra iš esmės 
susiejimo praktika, kurios poveikis –
susieti mažų mokesčių kortelių priėmimą 
su didelių mokesčių kortelių priėmimu. 
Pagal reikalavimą prekiautojams priimti 
visas korteles nustatyto reikalavimo priimti 
visus produktus pašalinimas leistų 
prekiautojams riboti siūlomą mokėjimo 
kortelių pasirinkimą tik iki mažų (-esnių) 
sąnaudų mokėjimo kortelių – mažėjančios 
prekiautojų sąnaudos taip pat būtų 
naudingos vartotojams. Tokiu atveju 
debeto korteles priimantys prekiautojai 
nebūtų verčiami taip pat priimti kredito 
korteles, o priimantys kredito korteles 
nebūtų verčiami priimti verslo mokėjimo 
korteles. Tačiau siekiant apsaugoti 
vartotoją ir galimybes jam kuo dažniau 
naudoti mokėjimo korteles, prekiautojai 
būtų įpareigoti priimti visas korteles, 
kurioms taikomas tas pats reguliuojamas 
tarpbankinis mokestis. Toks apribojimas 
taip pat sukurtų konkurencingesnę aplinką 
kortelėms, kurių tarpbankiniai mokesčiai 
šiuo reglamentu nėra reguliuojami, nes 
prekiautojai gautų didesnę derybinę galią 
derėtis dėl sąlygų, kuriomis jie tokias 

visas korteles yra dvipusis įsipareigojimas, 
kurį nustato išduodantieji mokėjimo 
paslaugų teikėjai ir mokėjimo kortelių 
sistemos gavėjams, viena vertus, priimti 
visas to paties prekės ženklo korteles 
(reikalavimas priimti visus produktus), 
nepriklausomai nuo skirtingų šių kortelių 
sąnaudų, ir, kita vertus, nepriklausomai 
nuo atskiro kortelę išdavusio banko 
(reikalavimas priimti visų išdavėjų 
korteles). Vartotojai suinteresuoti, kad dėl 
tos pačios kategorijos kortelių su tokiais 
pat mokesčiais gavėjai negalėtų 
diskriminuoti išdavėjų arba kortelių 
turėtojų, o mokėjimų sistemos ir mokėjimo 
paslaugų teikėjai galėtų tokį įpareigojimą 
jiems nustatyti. Todėl nors ir pagal 
reikalavimą prekiautojams priimti visas 
korteles nustatytas reikalavimas priimti 
visų išdavėjų korteles yra pagrįsta taisyklė 
mokėjimo kortelių sistemoje, nes ji 
neleidžia gavėjams diskriminuoti atskirus 
bankus, kurie išdavė kortelę, reikalavimas 
priimti visus produktus yra iš esmės 
susiejimo praktika, kurios poveikis –
susieti mažų mokesčių kortelių priėmimą 
su didelių mokesčių kortelių priėmimu. 
Pagal reikalavimą prekiautojams priimti 
visas korteles nustatyto reikalavimo priimti 
visus produktus pašalinimas leistų 
prekiautojams riboti siūlomą mokėjimo 
kortelių pasirinkimą tik iki mažų (-esnių) 
sąnaudų mokėjimo kortelių – mažėjančios 
prekiautojų sąnaudos taip pat būtų 
naudingos vartotojams. Tokiu atveju 
debeto korteles priimantys prekiautojai 
nebūtų verčiami taip pat priimti kredito 
korteles, o priimantys kredito korteles 
nebūtų verčiami priimti verslo mokėjimo 
korteles. Tačiau siekiant apsaugoti 
vartotoją ir galimybes jam kuo dažniau 
naudoti mokėjimo korteles, prekiautojai 
būtų įpareigoti priimti visas korteles, 
kurioms taikomas tas pats mokestis. Toks 
apribojimas taip pat sukurtų 
konkurencingesnę aplinką kortelėms, kurių 
tarpbankiniai mokesčiai šiuo reglamentu 
nėra reguliuojami, nes prekiautojai gautų
didesnę derybinę galią derėtis dėl sąlygų, 
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korteles priimtų; kuriomis jie tokias korteles priimtų;

Or. en

Pakeitimas 28
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) kad apribojimai pagal reikalavimą 
prekiautojams priimti visas korteles veiktų 
veiksmingai, būtina tam tikra informacija. 
Pirma, gavėjai turėtų turėti priemonių 
skirtingoms kortelių kategorijoms 
nustatyti. Todėl įvairias kategorijas būtų 
galima prietaisu vizualiai ir elektroniniu 
būdu atpažinti. Antra, mokėtojas taip pat 
turėtų būti informuojamas apie jo 
mokėjimo priemonės (-ių) priėmimą 
konkrečioje pardavimo vietoje. Reikia, 
kad būtų bet koks konkretaus prekės 
ženklo naudojimo apribojimas, gavėjo 
skelbtinas mokėtojui tuo pačiu metu ir 
tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir 
informacija, kad konkretus prekės ženklas 
priimtinas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 29
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) tam, kad būtų užtikrinamos teisių 
gynimo galimybės, kai šis reglamentas 
taikomas neteisingai arba kai kyla 
mokėjimo paslaugų vartotojų ir mokėjimo 
paslaugų teikėjų ginčų, valstybės narės 

(31) tam, kad būtų užtikrinamos teisių 
gynimo galimybės, kai šis reglamentas 
taikomas neteisingai arba kai kyla 
mokėjimo paslaugų vartotojų ir mokėjimo 
paslaugų teikėjų ginčų, valstybės narės 
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turėtų sukurti tinkamas ir veiksmingas 
neteisminio skundų nagrinėjimo ir teisių 
gynimo procedūras. Valstybės narės turėtų 
nustatyti nuobaudų už šio reglamento 
pažeidimus taikymo taisykles ir užtikrinti, 
kad šios nuobaudos būtų veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios ir kad jos būtų 
taikomos;

turėtų sukurti tinkamas ir veiksmingas 
neteisminio skundų nagrinėjimo ir teisių 
gynimo procedūras. Valstybės narės, 
laikydamosi Europos bankininkystės 
institucijos nustatytų gairių, turėtų 
nustatyti nuobaudų už šio reglamento 
pažeidimus taikymo taisykles ir užtikrinti, 
kad šios nuobaudos būtų veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios ir kad jos būtų 
taikomos.

Or. en

Pakeitimas 30
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomi vienodi 
techniniai ir veiklos vykdymo reikalavimai 
Sąjungoje vykdomoms mokėjimo kortelių 
operacijoms, kai ir mokėtojo mokėjimo 
paslaugų teikėjas, ir gavėjo mokėjimo 
paslaugų teikėjas yra joje įsisteigę.

1. Šiuo reglamentu nustatomi vienodi 
techniniai ir veiklos vykdymo reikalavimai 
Sąjungoje vykdomoms mokėjimo kortelių 
ir skaitmeninės piniginės operacijoms, kai 
mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas, 
mokėtojas ir gavėjo mokėjimo paslaugų 
teikėjas ir gavėjas yra joje įsisteigę.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas mokėjimo kortelėmis ir kitomis konkuruojančiomis elektroninėmis 
priemonėmis sąlygas, skaitmeninės piniginės operacijoms taip pat būtina taikyti siūlomą 
reglamentą. Svarbu paminėti tai, kad už ES ribų įsisteigęs prekiautojas neturėtų naudotis 
siūlomu reglamentu tik todėl, kad jis pagrįstas Sąjungoje įsisteigusių aptarnaujančiųjų 
įmonių paslaugomis.

Pakeitimas 31
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomi vienodi 
techniniai ir veiklos vykdymo reikalavimai 
Sąjungoje vykdomoms mokėjimo kortelių 
operacijoms, kai ir mokėtojo mokėjimo 
paslaugų teikėjas, ir gavėjo mokėjimo 
paslaugų teikėjas yra joje įsisteigę.

1. Šiuo reglamentu nustatomi vienodi 
techniniai ir veiklos vykdymo reikalavimai 
Sąjungoje vykdomoms mokėjimo kortelių 
ir skaitmeninių piniginių operacijoms, kai 
ir mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas, 
mokėtojas, ir gavėjo mokėjimo paslaugų 
teikėjas, gavėjas yra joje įsisteigę.

Or. pl

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti konkurencines veiklos sąlygas reikėtų išplėsti reglamento taikymo sritį ir 
įtraukti skaitmenines pinigines (pvz., „PayPal“). Skaitmeninės piniginės – tai mokėjimo 
būdas, tiesiogiai konkuruojantis su kortelėmis ir kitais mokėjimo būdais. Siekiant užtikrinti 
vienodas veiklos sąlygas naudojantis kortelėmis ir kitais konkuruojančiais mokėjimo būdais 
labai svarbu, kad siūlomas reglamentas būtų taikomas ir operacijoms, atliekamoms 
naudojantis skaitmeninėmis piniginėmis.

Pakeitimas 32
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šis reglamentas netaikomas mokėjimo 
kortelių operacijoms, atliktoms pagal 
mokėjimo kortelių sistemą, pagal kurią, 
remiantis panašia mokėjimo kortelių 
sistema, bendras klientams išduotų 
kortelių skaičius Sąjungoje sudaro 1 proc. 
arba mažiau visų pagal visas mokėjimo 
kortelių sistemas Sąjungoje išduotų 
kortelių skaičiaus.

Or. en

Pakeitimas 33
Matteo Salvini
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) operacijoms su verslo mokėjimo 
kortelėmis,

a) verslo mokėjimo kortelėms;

Or. en

Pakeitimas 34
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) operacijoms su kortelėmis, kurios 
išduotos pagal trišales mokėjimo kortelių 
sistemas.

c) kortelėms, kurios išduotos pagal trišales 
mokėjimo kortelių sistemas.

Or. en

Pakeitimas 35
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) operacijoms su kortelėmis, kurios 
išduotos pagal trišales mokėjimo kortelių 
sistemas.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 36
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) operacija debeto kortele – mokėjimo 
kortele operacija, taip pat ir operacija 
išankstinio mokėjimo kortele, susieta su 
einamąja arba indėlio sąskaita, nuo kurios 
mokėjimo operacijos suma nurašoma 
greičiau nei arba per 48 valandas nuo 
operacijos autorizavimo arba inicijavimo;

4) operacija debeto kortele – mokėjimo 
kortele operacija, taip pat ir operacija 
išankstinio mokėjimo kortele, susieta su 
einamąja arba indėlio sąskaita, nuo kurios 
mokėjimo operacijos suma nurašoma 
greičiau nei arba per dvi darbo dienas nuo 
to laiko, kai mokėjimo paslaugų teikėjas 
gauna mokėjimo nurodymą;

Or. en

Pakeitimas 37
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) operacija debeto kortele – mokėjimo 
kortele operacija, taip pat ir operacija 
išankstinio mokėjimo kortele, susieta su 
einamąja arba indėlio sąskaita, nuo kurios 
mokėjimo operacijos suma nurašoma 
greičiau nei arba per 48 valandas nuo
operacijos autorizavimo arba inicijavimo;

4) operacija debeto kortele – mokėjimo 
kortele operacija, taip pat ir operacija 
išankstinio mokėjimo kortele, susieta su 
einamąja arba indėlio sąskaita, nuo kurios 
mokėjimo operacijos suma nurašoma iš 
karto po operacijos autorizavimo arba 
inicijavimo;

Or. en

Pakeitimas 38
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) operacija kredito kortele – mokėjimo 
kortele operacija, kuri atliekama vėliau nei 
per 48 valandas nuo operacijos
autorizavimo arba inicijavimo;

5) operacija kredito kortele – mokėjimo 
kortele operacija, nuo kurios suma 
nurašoma vėliau nei per dvi darbo dienas
nuo to laiko, kai mokėjimo paslaugų 
teikėjas gauna mokėjimo nurodymą;
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Or. en

Pakeitimas 39
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) operacija kredito kortele – mokėjimo 
kortele operacija, kuri atliekama vėliau nei 
per 48 valandas nuo operacijos 
autorizavimo arba inicijavimo;

5) operacija kredito kortele – mokėjimo 
kortele operacija, kuri atliekama po 
operacijos autorizavimo arba inicijavimo;

Or. en

Pakeitimas 40
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) mokėjimo kortelė – kortelė (debeto 
arba kredito), suteikianti teisę pasiimti 
grynųjų pinigų arba galimybę pateikti 
mokėjimo nurodymą per ją priimantį 
prekiautoją ar mokėjimo paslaugų teikėją, 
kurią priima prekiautojas siekdamas gauti 
jam priklausančias lėšas.

Or. pl

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl reglamento nurodoma mokėjimo kortelė, tačiau nepateikiama šios sąvokos 
apibrėžtis. Šią sąvoką bus galima paaiškinti technologiškai neutralia mokėjimo kortelės 
apibrėžtimi.

Pakeitimas 41
Matteo Salvini



PE526.051v01-00 16/43 AM\1013311LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) tarpbankinis mokestis – mokestis, kurį 
tiesiogiai ar netiesiogiai (t. y. per trečiąją 
šalį) už kiekvieną operaciją moka 
mokėtojo ir gavėjo mokėjimo paslaugų 
teikėjai, dalyvaujantys mokėjimo kortele 
operacijoje arba kortele grindžiamoje 
mokėjimo operacijoje;

9) tarpbankinis mokestis – mokestis, kurį 
tiesiogiai ar netiesiogiai (t. y. per trečiąją 
šalį) moka mokėtojo ir gavėjo mokėjimo 
paslaugų teikėjai, dalyvaujantys mokėjimo 
kortele operacijoje arba kortele 
grindžiamoje mokėjimo operacijoje.
Tarpbankinis mokestis gali būti aiškus –
keturšalės mokėjimo kortelių sistemos 
atveju (vienas juridinis asmuo moka 
mokestį kitam juridiniam asmeniui), arba
numanomas – trišalės sistemos atveju 
(vidinis pervedimas tarp vieno juridinio 
asmens aptarnavimo ir išdavimo veiklos). 
Jis taip pat apima mokėtojo mokėjimo 
paslaugų teikėjo ir bendro prekės ženklo 
partnerio ar agento mokamą mokestį arba 
siūlomą mokėjimų susigrąžinimą;

Or. en

Pakeitimas 42
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) tarpbankinis mokestis – mokestis, kurį 
tiesiogiai ar netiesiogiai (t. y. per trečiąją 
šalį) už kiekvieną operaciją moka mokėtojo 
ir gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjai, 
dalyvaujantys mokėjimo kortele 
operacijoje arba kortele grindžiamoje 
mokėjimo operacijoje;

9) tarpbankinis mokestis – mokestis, kurį 
tiesiogiai ar netiesiogiai (t. y. per trečiąją 
šalį) už kiekvieną operaciją moka mokėtojo 
ir gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjai, 
dalyvaujantys mokėjimo kortele 
operacijoje arba kortele grindžiamoje 
mokėjimo operacijoje; Tarpbankinis 
mokestis gali būti aiškus – keturšalės 
mokėjimo kortelių sistemos atveju (vienas 
juridinis asmuo moka mokestį kitam 
juridiniam asmeniui), arba numanomas –
trišalės sistemos atveju (vidinis 
pervedimas tarp vieno juridinio asmens 
aptarnavimo ir išdavimo veiklos). Jis taip 
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pat apima mokėtojo mokėjimo paslaugų 
teikėjo ir bendro prekės ženklo partnerio 
ar agento mokamą mokestį arba siūlomą 
mokėjimų susigrąžinimą;

Or. pl

Pakeitimas 43
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) trišalė mokėjimo kortelių sistema –
mokėjimo kortelių sistema, pagal kurią 
mokėjimai atliekami iš sistemoje laikomos 
mokėjimo sąskaitos kortelės turėtojo vardu 
į sistemoje laikomą mokėjimo sąskaitą 
gavėjo vardu, ir tos pačios struktūros 
kortele grindžiamos operacijos. Kai pagal 
trišalę mokėjimo kortelių sistemą išduoti ir 
(arba) aptarnauti mokėjimo korteles 
leidžiama kitiems mokėjimo paslaugų 
teikėjams, sistema laikoma keturšale 
mokėjimo kortelių sistema;

15) trišalė mokėjimo kortelių sistema –
mokėjimo kortelių sistema, pagal kurią 
mokėjimai atliekami iš sistemoje laikomos 
mokėjimo sąskaitos mokėtojo vardu į 
sistemoje laikomą mokėjimo sąskaitą 
gavėjo vardu, ir tos pačios struktūros 
kortele grindžiamos operacijos. Kai pagal 
trišalę mokėjimo kortelių sistemą išduoti ir 
(arba) aptarnauti mokėjimo korteles 
leidžiama kitiems mokėjimo paslaugų 
teikėjams arba kai mokėjimo korteles 
išduoda bendro prekės ženklo partneris 
arba agentas, sistema laikoma keturšale 
mokėjimo kortelių sistema;

Or. en

Pakeitimas 44
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 25 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a) skaitmeninė piniginė – paslauga, 
kuria skaitmeninės piniginės turėtojui 
suteikiama galimybė prieiti prie 
identifikavimo ir mokėjimo priemonių, jas 
valdyti ir jomis naudotis siekiant atlikti 
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mokėjimus. Šios paslaugos gali būti 
teikiamos skaitmeninės piniginės turėtojui 
priklausančiu prietaisu, pvz., mobiliuoju 
telefonu ar asmeniniu kompiuteriu arba 
gali būti teikiamos nuotoliniu būdu iš 
serverio (arba įvairių serverių), tačiau bet 
kokiu atveju jas kontroliuoja 
skaitmeninės piniginės turėtojas.
Prekiautojas, su kuriuo sudarytos 
skaitmeninės piniginės sutartys, yra 
pavaldusis prekiautojas;

Or. en

Pakeitimas 45
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 25 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a) svertinis vidurkis tarpbankinių 
mokesčių atžvilgiu – visa per tam tikrą 
laikotarpį sumokėtų kredito ar debeto
kortelės tarpbankinių mokesčių suma, 
padalyta iš bendros su tais mokesčiais 
susijusių operacijų per tą patį laikotarpį 
sumos;

Or. en

Pakeitimas 46
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 25 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a) skaitmeninė piniginė – paslauga, 
kuria skaitmeninės piniginės turėtojui 
suteikiama galimybė prieiti prie 
identifikavimo ir mokėjimo priemonių, jas 
valdyti ir jomis naudotis siekiant atlikti 
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mokėjimus. Šios paslaugos gali būti 
teikiamos skaitmeninės piniginės turėtojui 
priklausančiu prietaisu, pvz., mobiliuoju 
telefonu ar asmeniniu kompiuteriu arba 
gali būti teikiamos nuotoliniu būdu iš 
serverio (arba įvairių serverių), tačiau bet 
kokiu atveju jas kontroliuoja 
skaitmeninės piniginės turėtojas. 
Prekiautojas, su kuriuo sudarytos 
skaitmeninės piniginės sutartys, yra 
pavaldusis prekiautojas;

Or. pl

Pagrindimas

Jeigu reglamento taikymo sritis turi apimti ir skaitmeninę piniginę, į nuostatas reikia įtraukti 
jos apibrėžtį.

Pakeitimas 47
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 25 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25b) vidurkis tarpbankinių mokesčių 
atžvilgiu – visa per tam tikrą laikotarpį 
sumokėtų kredito ar debeto kortelės 
tarpbankinių mokesčių suma, padalyta iš 
bendros su tais mokesčiais susijusių 
operacijų per tą patį laikotarpį sumos;

Or. en

Pakeitimas 48
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Tarptautinių operacijų vartotojų debeto Tarptautinių vartotojų debeto arba kredito 
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arba kredito kortele tarpbankiniai 
mokesčiai

kortelių tarpbankiniai mokesčiai

Or. en

Pakeitimas 49
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus dviem mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną tarptautinę operaciją debeto 
kortele mokėti tarpbankinį mokestį arba 
kitą sutartą atlygį, kurio tikslas arba 
poveikis lygiavertis ir kurio vertė yra 
didesnė negu 0,2 % operacijos vertės.

1. Praėjus dviem mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną tarptautinę operaciją debeto 
kortele mokėti tarpbankinį mokestį arba 
kitą sutartą atlygį, kurio tikslas arba 
poveikis lygiavertis ir kurio vidutinė vertė 
yra didesnė negu 0,2 % operacijos vertės.

Or. en

Pakeitimas 50
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus dviem mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną tarptautinę operaciją debeto
kortele mokėti tarpbankinį mokestį arba 
kitą sutartą atlygį, kurio tikslas arba 
poveikis lygiavertis ir kurio vertė yra 
didesnė negu 0,2 % operacijos vertės.

1. Praėjus dviem mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną tarptautinę operaciją kortele 
mokėti tarpbankinį mokestį arba kitą 
sutartą atlygį, kurio tikslas arba poveikis 
lygiavertis ir kurio vertė yra didesnė negu 
0,3 % operacijos vertės.

Or. fr
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Pagrindimas

Nėra pagrįsta nustatyti atskirtį tarp debeto ir kredito kortelių.

Pakeitimas 51
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Praėjus dviem mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną tarptautinę operaciją kredito 
kortele mokėti tarpbankinį mokestį arba 
kitą sutartą atlygį, kurio tikslas arba 
poveikis lygiavertis ir kurio vertė yra 
didesnė negu 0,3 % operacijos vertės.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Nėra pagrįsta nustatyti atskirtį tarp debeto ir kredito kortelių.

Pakeitimas 52
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Praėjus dviem mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną tarptautinę operaciją kredito 
kortele mokėti tarpbankinį mokestį arba 
kitą sutartą atlygį, kurio tikslas arba 
poveikis lygiavertis ir kurio vertė yra 
didesnė negu 0,3 % operacijos vertės.

2. Praėjus dviem mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną tarptautinę operaciją debeto 
kortele mokėti tarpbankinį mokestį arba 
kitą sutartą atlygį, kurio tikslas arba 
poveikis lygiavertis ir kurio vidutinė vertė 
yra didesnė negu 0,3 % operacijos vertės.

Or. en
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Pakeitimas 53
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Neleistinos bet kokios sutarčių ar 
kitokių susitarimų nuostatos, kuriomis 
leidžiama netaikyti 1 ar 2 dalies, arba 
nustatomi didesni nei 1 ar 2 dalyje 
numatyti tarpbankinių mokesčių tarifai. 
Jeigu sutartyje arba kitame susitarime 
numatoma netaikyti 1 ar 2 dalies arba 
sutartyje ar kitame susitarime nustatomi 
didesni nei 1 ar 2 dalyje numatyti 
tarpbankinių mokesčių tarifai, taikomas 
maksimalus 1 ar 2 dalyje numatytas 
tarifas.

Or. pl

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą nuostatų taikymą reikia aiškiai nurodyti, kad reglamento nuostatų 
netaikymo atveju taikomas maksimalus tarpbankinių mokesčių tarifas. Taip bus išvengta 
skirtumų nacionalinės teisės aktuose.

Pakeitimas 54
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės nacionalinės teisės 
aktais gali išlaikyti arba įvesti žemesnes 
viršutines ribas.

Or. en
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Pagrindimas

Viršutinė daugiašalių tarpbankinių mokesčių riba neturėtų daryti įtakos dabartinėms vidaus 
sistemoms arba neturėtų skatinti naujų rinkos dalyvių, kurių daugiašaliai tarpbankiniai 
mokesčiai mažesni, padidinti šiuos mokesčius iki viršutinės ribos. Siūloma viršutinė riba 
neturėtų pakenkti gerai veikiančioms nacionalinėms rinkoms, nes tai teturėtų žalingą poveikį 
vartotojams.

Pakeitimas 55
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 4 straipsnis Išbraukta.
Tarptautinių operacijų vartotojų debeto 
arba kredito kortele tarpbankiniai 
mokesčiai
1. Praėjus dviem metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
vertė yra didesnė negu 0,2 % operacijos 
vertės, už bet kokias debeto kortele 
grindžiamas operacijas.
2. Praėjus dviem metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
vertė yra didesnė negu 0,3 % operacijos 
vertės, už bet kokias kredito kortele 
grindžiamas operacijas.

Or. en

Pagrindimas

ES neturėtų nustatyti vienodų tarpbankinių mokesčių, išskyrus 3 straipsnyje minimus EEE 
(tarptautinius) tarpbankinius mokesčius, tačiau juos galėtų nustatyti valstybių narių 
nacionalinės valdžios institucijos, jeigu (kai), jų manymų, to prireiks. Atsižvelgiant į didelius 
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mokėjimų kortelėmis pažangos skirtumus įvairiose valstybėse narėse, bendra ES mastu 
nustatyta norma nebus tinkama visoms valstybėms narėms.

Pakeitimas 56
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Tarptautinių operacijų vartotojų debeto 
arba kredito kortele tarpbankiniai 
mokesčiai

Nacionalinio lygmens tarptautinių 
operacijų vartotojų debeto arba kredito 
kortele tarpbankiniai mokesčiai

Or. en

Pakeitimas 57
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus dviem metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
vertė yra didesnė negu 0,2 % operacijos 
vertės, už bet kokias debeto kortele 
grindžiamas operacijas.

1. Praėjus šešiems mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
vertė yra didesnė negu 0,2 % operacijos 
vertės, už bet kokias debeto kortele 
grindžiamas operacijas.

Or. pl

Pagrindimas

Siūlomas pereinamasis laikotarpis, numatytas pasirengti vykdyti reikalavimus dėl 
tarpbankinių mokesčių maksimalių tarifų taikymo visoms operacijoms, yra pernelyg ilgas. 
Tarptautinėms operacijoms numatyti tiktai 2 mėnesiai, todėl 6 mėnesių visoms operacijoms 
pakaks tinkamai pasirengti vykdyti naujus reikalavimus.
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Pakeitimas 58
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus dviem metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
vertė yra didesnė negu 0,2 % operacijos 
vertės, už bet kokias debeto kortele 
grindžiamas operacijas.

1. Praėjus dviem metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
vertė yra didesnė negu 0,2 % operacijos 
vertės svertinio vidurkio, už bet kokias 
debeto kortele grindžiamas operacijas.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūloma visuotinė viršutinė tarpbankinių mokesčių riba neatspindėtų skirtingos 
mokėjimų kortelėmis rinkų pažangos skirtingose valstybėse narėse. Nacionaliniu lygmeniu 
nustatytas svertinio vidurkio dydis suteiktų tam tikro lankstumo galimybę, kuri padėtų 
investuoti į naujas technologijas, apsaugines savybes ar gerinti mokėjimo kortelėmis 
infrastruktūras tose šalyse, kuriose jos nepakankamai išvystytos.

Pakeitimas 59
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus dviem metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
vertė yra didesnė negu 0,2 % operacijos 
vertės, už bet kokias debeto kortele 
grindžiamas operacijas.

1. Praėjus vieniems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
vertė yra didesnė negu 0,2 % operacijos 
vertės, už bet kokias debeto kortele 
grindžiamas operacijas.

Or. en
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Pagrindimas

Viršutinės ribos nacionaliniu lygmeniu turėtų įsigalioti greičiau, nes šioje srityje jaučiama 
didžiausia DTM našta.

Pakeitimas 60
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus dviem metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
vertė yra didesnė negu 0,2 % operacijos 
vertės, už bet kokias debeto kortele 
grindžiamas operacijas.

1. Praėjus vieniems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
vertė yra didesnė negu 0,3 % operacijos 
vertės, už bet kokias kortele grindžiamas 
operacijas.

Or. fr

Pagrindimas

Nėra pagrįsta nustatyti atskirtį tarp debeto ir kredito kortelių. Kalbant apie ribas, reikėtų jas 
sušvelninti vidaus sandoriams siekiant reguliavimo institucijoms suteikti pakankamai 
lankstumo, kad jos galėtų pritaikyti sumas pagal rinkos struktūrą ir pusiausvyrą tarp 
išduodančiųjų bankų ir aptarnaujančiųjų bankų.

Pakeitimas 61
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus dviem metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 

1. Praėjus dviem metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
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vertė yra didesnė negu 0,2 % operacijos 
vertės, už bet kokias debeto kortele 
grindžiamas operacijas.

vertė yra didesnė negu 0,10 EUR už bet 
kokias debeto kortele grindžiamas 
operacijas, su proporcingais mokesčiais už 
nedidelius mokėjimus.

Or. en

Pakeitimas 62
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Praėjus dviem metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
vertė yra didesnė negu 0,3 % operacijos 
vertės, už bet kokias kredito kortele 
grindžiamas operacijas.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Nėra pagrįsta nustatyti atskirtį tarp debeto ir kredito kortelių.

Pakeitimas 63
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Praėjus dviem metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 

2. Praėjus dviem metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
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vertė yra didesnė negu 0,3 % operacijos 
vertės, už bet kokias kredito kortele 
grindžiamas operacijas.

vertė yra didesnė negu 0,3 % operacijos 
vertės svertinio vidurkio, už bet kokias 
kredito kortele grindžiamas operacijas.

Or. en

Pakeitimas 64
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Praėjus dviem metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
vertė yra didesnė negu 0,3 % operacijos 
vertės, už bet kokias kredito kortele 
grindžiamas operacijas.

2. Praėjus šešiems mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
vertė yra didesnė negu 0,3 % operacijos 
vertės, už bet kokias kredito kortele 
grindžiamas operacijas.

Or. pl

Pakeitimas 65
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Praėjus dviem metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
vertė yra didesnė negu 0,3 % operacijos 
vertės, už bet kokias kredito kortele 
grindžiamas operacijas.

2. Praėjus vieniems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
vertė yra didesnė negu 0,3 % operacijos 
vertės, už bet kokias kredito kortele 
grindžiamas operacijas.

Or. en
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Pagrindimas

Viršutinės ribos nacionaliniu lygmeniu turėtų įsigalioti greičiau, nes šioje srityje jaučiama 
didžiausia DTM našta.

Pakeitimas 66
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Praėjus dviem metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
vertė yra didesnė negu 0,3 % operacijos 
vertės, už bet kokias kredito kortele 
grindžiamas operacijas.

2. Praėjus dviem metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai siūlo ir prašo už 
kiekvieną operaciją mokėti fiksuotą 
tarpbankinį mokestį arba kitą sutartą atlygį, 
kurio tikslas arba poveikis, kurie pagrįsti 
tikrosiomis mokėjimo sąnaudomis,
lygiavertis, už bet kokias debeto kortele 
grindžiamas operacijas, kuris siekia 
mažiausiai 0,10 EUR už operaciją.

Or. en

Pakeitimas 67
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Neleistinos bet kokios sutarčių ar 
kitokių susitarimų nuostatos, kuriomis 
leidžiama netaikyti 1 ar 2 dalies, arba 
nustatomi didesni nei 1 ar 2 dalyje 
numatyti tarpbankinių mokesčių tarifai. 
Jeigu sutartyje arba kitame susitarime 
numatoma netaikyti 1 ar 2 dalies arba 
sutartyje ar kitame susitarime nustatomi 
didesni nei 1 ar 2 dalyje numatyti 
tarpbankinių mokesčių tarifai, taikomas 
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maksimalus 1 ar 2 dalyje numatytas 
tarifas.

Or. pl

Pakeitimas 68
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės nacionalinės teisės 
aktais gali išlaikyti arba įvesti žemesnes 
viršutines ribas.

Or. en

Pagrindimas

Viršutinė daugiašalių tarpbankinių mokesčių riba neturėtų daryti įtakos dabartinėms vidaus 
sistemoms arba neturėtų skatinti naujų rinkos dalyvių, kurių daugiašaliai tarpbankiniai 
mokesčiai mažesni, padidinti šiuos mokesčius iki viršutinės ribos. Siūloma viršutinė riba 
neturėtų pakenkti gerai veikiančioms nacionalinėms rinkoms, nes tai teturėtų žalingą poveikį 
vartotojams.

Pakeitimas 69
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės nacionalinės teisės 
aktais gali išlaikyti arba įvesti žemesnes 
viršutines ribas arba priemones, kurių 
tikslas lygiavertis.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomos viršutinės ribos neturėtų kenkti gerai veikiančioms nacionalinėms rinkoms, kuriose 
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tarpbankiniai mokesčiai mažesni arba nėra taikomi, ypač šalyse, kuriose yra pigių ir 
veiksmingų nacionalinių debeto kortelių sistemų.

Pakeitimas 70
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Siekiant taikyti 3 ir 4 straipsniuose 
nurodytas viršutines ribas, bet kokia 
grynoji kompensacija, kurią gauna 
išduodantysis bankas iš mokėjimo kortelių 
sistemos dėl mokėjimo operacijų arba 
susijusios veiklos, laikoma tarpbankinio 
mokesčio dalimi.

Siekiant taikyti 3 ir 4 straipsniuose 
nurodytas viršutines ribas, bet kokia 
grynoji kompensacija, kurią gauna 
išduodantysis bankas iš mokėjimo kortelių 
sistemos dėl mokėjimo operacijų arba 
susijusios veiklos, laikoma tarpbankinio 
mokesčio dalimi. Aptarnaujančioji įmonė 
turėtų mokėti tik šiame reglamente 
nurodytą sumą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti didėjančių mokėjimo kortelių sistemų mokesčių, pvz., licencijavimo, leidimų 
mokesčių ir kt., kurie vėliau būtų taikomi mažmenininkams ir vartotojams, reikėtų patikslinti 
šį reglamentą.

Pakeitimas 71
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Numanomi tarpbankiniai mokesčiai

1. Trišalėje mokėjimo kortelių sistemoje 
taikomiems numanomiems 
tarpbankiniams mokesčiams turi būti 
nustatytos viršutinės ribos tuo pačiu būdu 
kaip aiškiems 3 ir 4 straipsnyje 
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nurodytiems tarpbankiniams mokesčiams.
2. Siekiant užtikrinti trišalės mokėjimo 
kortelių sistemos atitiktį šiems 
reikalavimams bus tvarkomos atskiros 
knygos, skirtos veiklai, susijusiai su 
kortelių aptarnavimu vartotojams, ir 
veiklai, susijusiai su kortelių išdavimu 
vartotojams, taip, kaip šią veiklą vykdytų 
nepriklausomi juridiniai asmenys, kad 
būtų galima identifikuoti visus išlaidų ir 
pajamų elementus kartu su jų
apskaičiavimo pagrindu ir detaliai 
priskiriant taikomus metodus, susijusius 
su išdavimo ir aptarnavimo veikla, taip 
pat detaliai suskirstant į ilgalaikes lėšas ir 
struktūrines išlaidas. Trišalės mokėjimo 
kortelių sistemos taip pat privalės 
atskleisti vidaus pervedimo kainas, kad 
būtų užtikrinta atitiktis viršutinėms 
numanomų tarpbankinių mokesčių 
riboms ir išvengta kryžminio 
subsidijavimo.
3. Siekiant taikyti 1 ir 2 straipsniuose 
nurodytas viršutines ribas, bet kokia 
grynoji kompensacija, kurią gauna 
išduodantysis sektorius iš mokėjimo 
kortelių sistemos dėl mokėjimo operacijų 
arba susijusios veiklos, laikoma 
numanomo tarpbankinio mokesčio 
dalimi.
4. Siekiant užtikrinti atitiktį 1 ir 2 daliai 
trišalės mokėjimo kortelių sistemos 
privalo skirti patikėtinį, kuris 13 ir 
tolesniuose straipsniuose paminėtoms 
kompetentingoms institucijos kasmet 
pateiks ataskaitas apie tai, kaip trišalės 
sistemos praėjusiais metais vykdė 1 ir 2 
dalies nuostatas. Patikėtiniui taikytinos 
įgyvendinimo nuostatos pateikiamos X 
priede.

Or. pl

Pagrindimas

22 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad trišalėse mokėjimo sistemose taikomas 
numanomas tarpbankinis mokestis. Siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas numanomų 
tarpbankinių mokesčių dydis turi būti reguliuojamas taip pat kaip ir aiškių tarpbankinių 
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mokesčių dydis. Kad nuostatų nebūtų galima apeiti, tinkamas sprendimas bus reikalavimas 
skirti patikėtinį – kaip dabar patikėtiniai privalo pateikti metines ataskaitas apie tai, kaip 
laikomasi su Komisija suderintų svertinių vidurkių.

Pakeitimas 72
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mokėjimo kortelių sistemos ir 
apdorojimo paslaugą teikiantys subjektai 
yra nepriklausomi teisinės formos, 
organizacijos ir sprendimų priėmimo 
požiūriais. Jie jokiais būdais 
nediskriminuoja, viena vertus, 
patronuojamųjų įmonių arba akcininkų bei, 
kita vertus, šių sistemų vartotojų ir kitų 
sutartinių partnerių, visų pirma neteikia 
jokios savo siūlomos paslaugos 
nustatydami kokią nors sąlygą, kad jų 
sutarties šalis priims bet kokią kitą jų 
siūlomą paslaugą.

1. Mokėjimo kortelių sistemos ir 
apdorojimo paslaugą teikiantys subjektai 
jokiais būdais nediskriminuoja, viena 
vertus, patronuojamųjų įmonių arba 
akcininkų bei, kita vertus, šių sistemų 
vartotojų ir kitų sutartinių partnerių, visų 
pirma neteikia jokios savo siūlomos 
paslaugos nustatydami kokią nors sąlygą, 
kad jų sutarties šalis priims bet kokią kitą 
jų siūlomą paslaugą.

Or. en

Pakeitimas 73
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Sudarant sutartinį susitarimą su 
mokėjimo paslaugų teikėju klientui 
suteikiama galimybė nuspręsti, ar jam 
reikia dviejų ar daugiau skirtingų 
mokėjimo priemonių prekių ženklų ant 
kortelės, telekomunikacijos, skaitmeninio 
ar IT prietaiso. Prieš pasirašant sutartį 
mokėjimo paslaugų teikėjas klientui 
pateikia aiškią ir objektyvią informaciją 
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apie galimus mokėjimo prekių ženklus ir 
jų ypatybes, susijusias su nauda, 
funkcijomis, išlaidomis ir saugumu.

Or. en

Pakeitimas 74
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Sudarant sutartinį susitarimą su 
mokėjimo paslaugų teikėju klientui 
pateikiama aiški ir objektyvi informacija 
ir jis turi galimybę nuspręsti, ar jam reikia 
dviejų ar daugiau skirtingų mokėjimo 
priemonių prekių ženklų ant kortelės, 
telekomunikacijos, skaitmeninio ar IT 
prietaiso. 

Or. en

Pakeitimas 75
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu mokėjimo įrenginys leidžia 
pasirinkti iš skirtingų mokėjimo priemonės 
prekės ženklų, aptariamoje mokėjimo 
operacijoje taikomą prekės ženklą nustato 
mokėtojas pardavimo vietoje.

5. Jeigu mokėjimo įrenginys leidžia 
pasirinkti iš skirtingų mokėjimo priemonės 
prekės ženklų, aptariamoje mokėjimo 
operacijoje taikomą prekės ženklą nustato 
mokėtojas pardavimo vietoje. Prieš 
pasirašant sutartį mokėjimo paslaugų 
teikėjas vartotojui pateikia aiškią ir 
objektyvią informaciją apie galimus 
mokėjimo prekių ženklus, įskaitant jų 
tarpbankinius mokesčius ir ypatybes.

Or. en
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Pakeitimas 76
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Mokėjimo kortelių sistemos, išdavėjai, 
aptarnaujančiosios įmonės ir mokėjimo 
kortelių infrastruktūros teikėjai mokėjimo 
priemonėje ar įtaise, taikomame pardavimo 
vietoje, neįdiegia automatinių 
mechanizmų, programinės įrangos arba 
įrenginių, kurie riboja mokėtoją, kokią 
programėlę pasirinkti, kai naudojama kelių 
prekių ženklų mokėjimo priemonė.

6. Mokėjimo kortelių sistemos, išdavėjai, 
aptarnaujančiosios įmonės, prekiautojai ir 
mokėjimo kortelių infrastruktūros teikėjai 
mokėjimo priemonėje ar įtaise, taikomame 
pardavimo vietoje, neįdiegia automatinių 
mechanizmų, programinės įrangos arba 
įrenginių, kurie riboja mokėtoją, kokią 
programėlę pasirinkti, kai naudojama kelių 
prekių ženklų mokėjimo priemonė.

Or. en

Pakeitimas 77
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Diferencijavimas Apmokestinimas

Or. fr

Pakeitimas 78
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Aptarnaujančiosios įmonės atskirai siūlo 
ir apmokestina gavėjus konkrečiais įmonės 
aptarnavimo mokesčiais pagal skirtingas 

1. Aptarnaujančiosios įmonės atskirai siūlo 
ir apmokestina gavėjus konkrečiais įmonės 
aptarnavimo mokesčiais su skirtingo 
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mokėjimo kortelių kategorijas ir skirtingus 
prekių ženklus, nebent prekiautojas raštu 
aptarnaujančiųjų mokėjimo paslaugų 
teikėjų paprašo apmokestinti 
nediferencijuotais įmonės aptarnavimo 
mokesčiais.

dydžio tarpbankiniu mokesčiu pagal 
skirtingas mokėjimo kortelių kategorijas ir 
skirtingus prekių ženklus, nebent 
prekiautojas raštu aptarnaujančiųjų 
mokėjimo paslaugų teikėjų paprašo 
apmokestinti nediferencijuotais įmonės 
aptarnavimo mokesčiais.

Or. en

Pakeitimas 79
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pagal šio reglamento 3 ir 4 straipsnius 
ar taip nusprendus 13 straipsnyje 
nurodytoms kompetentingoms 
institucijoms, sumažinus tarpbankinius 
mokesčius taip pat atitinkamai turi būti 
sumažinti įmonių aptarnavimo mokesčiai, 
kuriuos gavėjams moka aptarnaujančiųjų 
mokėjimo paslaugų teikėjai.

Or. fr

Pagrindimas

Šis reglamentas neturės jokio poveikio, jeigu aptarnaujantiesiems nebus sumažinti 
tarpbankiniai mokesčiai, taikomi prekiautojams.

Pakeitimas 80
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 10 straipsnis Išbraukta.
Reikalavimas prekiautojams priimti visas 
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korteles
1. Mokėjimo sistemos ir mokėjimo 
paslaugų teikėjai netaiko jokios taisyklės, 
kuri gali įpareigoti gavėjus priimti 
korteles ir kitas mokėjimo priemones, 
kurias išduoda vienas išduodantysis 
mokėjimo paslaugų teikėjas pagal 
mokėjimo priemonių sistemą, taip pat 
priimti kitas tokio paties prekės ženklo ir 
(arba) kategorijos mokėjimo priemones, 
kurias išdavė kiti išduodantieji mokėjimo 
paslaugų teikėjai pagal tą pačią sistemą, 
išskyrus tuos atvejus, kai jiems taikomas 
tas pats reguliuojamas tarpbankinis 
mokestis.
2. 1 dalyje nurodytas reikalavimo 
prekiautojams priimti visas korteles 
apribojimas nepažeidžia galimybės pagal 
mokėjimo sistemą ir mokėjimo paslaugų 
teikėjams nustatyti, kad tam tikrų kortelių 
negalima atsisakyti aptarnauti remiantis 
išduodančiojo mokėjimo paslaugų teikėjo 
arba kortelės turėtojo tapatybe.
3. Prekiautojai, kurie nusprendžia 
nepriimti visų kortelių arba kitų mokėjimo 
priemonių pagal mokėjimo kortelių 
sistemą aiškiai ir nedviprasmiškai praneša 
vartotojams tuo pačiu metu, kai jie 
praneša vartotojui, kad priima kitas 
korteles ir mokėjimo priemones pagal 
sistemą. Tokia informacija pateikiama 
pastebimai prie įėjimo į parduotuvę, prie 
kasos arba interneto svetainėje ar kitoje 
taikytinoje elektroninėje arba judriojo 
ryšio laikmenoje ir mokėtojui pateikiama 
laiku, prieš jam sudarant pirkimo 
susitarimą su gavėju.
4. Išduodantieji mokėjimo paslaugų 
teikėjai užtikrina, kad jų mokėjimo 
priemonės vizualiai ir elektroniniu būdu 
atpažįstamos, sudarant galimybes 
gavėjams nedviprasmiškai nustatyti, kokių 
prekės ženklų ir kategorijų išankstinio 
mokėjimo, debeto, kredito ar verslo 
mokėjimo korteles arba tomis kortelėmis 
grindžiamus mokėjimus mokėtojas 
pasirenka.
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Or. en

Pagrindimas

Reikalavimo prekiautojams priimti visas korteles apribojimas paskatintų mažesnį kortelių 
naudojimą, nes vartotojai nebebūtų užtikrinti, ar prekiautojas priima jų kortelę, ar ne.

Pakeitimas 81
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mokėjimo sistemos ir mokėjimo 
paslaugų teikėjai netaiko jokios taisyklės, 
kuri gali įpareigoti gavėjus priimti 
korteles ir kitas mokėjimo priemones, 
kurias išduoda vienas išduodantysis 
mokėjimo paslaugų teikėjas pagal 
mokėjimo priemonių sistemą, taip pat 
priimti kitas tokio paties prekės ženklo ir 
(arba) kategorijos mokėjimo priemones, 
kurias išdavė kiti išduodantieji mokėjimo 
paslaugų teikėjai pagal tą pačią sistemą, 
išskyrus tuos atvejus, kai jiems taikomas 
tas pats reguliuojamas tarpbankinis 
mokestis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 82
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mokėjimo sistemos ir mokėjimo 
paslaugų teikėjai netaiko jokios taisyklės, 
kuri gali įpareigoti gavėjus priimti korteles 
ir kitas mokėjimo priemones, kurias 
išduoda vienas išduodantysis mokėjimo 
paslaugų teikėjas pagal mokėjimo 

1. Mokėjimo sistemos ir mokėjimo 
paslaugų teikėjai netaiko jokios taisyklės, 
kuri gali įpareigoti gavėjus priimti korteles 
ir kitas mokėjimo priemones, kurias 
išduoda vienas išduodantysis mokėjimo 
paslaugų teikėjas pagal mokėjimo 
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priemonių sistemą, taip pat priimti kitas 
tokio paties prekės ženklo ir (arba) 
kategorijos mokėjimo priemones, kurias 
išdavė kiti išduodantieji mokėjimo 
paslaugų teikėjai pagal tą pačią sistemą, 
išskyrus tuos atvejus, kai jiems taikomas 
tas pats reguliuojamas tarpbankinis
mokestis.

priemonių sistemą, taip pat priimti kitas 
tokio paties prekės ženklo ir (arba) 
kategorijos mokėjimo priemones, kurias 
išdavė kiti išduodantieji mokėjimo 
paslaugų teikėjai pagal tą pačią sistemą, 
išskyrus tuos atvejus, kai jiems taikomas 
tas pats mokestis.

Or. en

Pakeitimas 83
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas reikalavimo 
prekiautojams priimti visas korteles 
apribojimas nepažeidžia galimybės pagal 
mokėjimo sistemą ir mokėjimo paslaugų 
teikėjams nustatyti, kad tam tikrų kortelių 
negalima atsisakyti aptarnauti remiantis 
išduodančiojo mokėjimo paslaugų teikėjo 
arba kortelės turėtojo tapatybe.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 84
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas reikalavimo 
prekiautojams priimti visas korteles 
apribojimas nepažeidžia galimybės pagal 
mokėjimo sistemą ir mokėjimo paslaugų 
teikėjams nustatyti, kad tam tikrų kortelių 
negalima atsisakyti aptarnauti remiantis 
išduodančiojo mokėjimo paslaugų teikėjo 

Išbraukta.



PE526.051v01-00 40/43 AM\1013311LT.doc

LT

arba kortelės turėtojo tapatybe.

Or. en

Pakeitimas 85
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prekiautojai, kurie nusprendžia 
nepriimti visų kortelių arba kitų mokėjimo 
priemonių pagal mokėjimo kortelių 
sistemą aiškiai ir nedviprasmiškai praneša 
vartotojams tuo pačiu metu, kai jie 
praneša vartotojui, kad priima kitas 
korteles ir mokėjimo priemones pagal 
sistemą. Tokia informacija pateikiama 
pastebimai prie įėjimo į parduotuvę, prie 
kasos arba interneto svetainėje ar kitoje 
taikytinoje elektroninėje arba judriojo 
ryšio laikmenoje ir mokėtojui pateikiama 
laiku, prieš jam sudarant pirkimo 
susitarimą su gavėju.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 86
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išduodantieji mokėjimo paslaugų 
teikėjai užtikrina, kad jų mokėjimo 
priemonės vizualiai ir elektroniniu būdu 
atpažįstamos, sudarant galimybes 
gavėjams nedviprasmiškai nustatyti, kokių 
prekės ženklų ir kategorijų išankstinio 
mokėjimo, debeto, kredito ar verslo 
mokėjimo korteles arba tomis kortelėmis 

4. Išduodantieji mokėjimo paslaugų 
teikėjai užtikrina, kad jų mokėjimo 
priemonės, kurių tarpbankiniai mokesčiai 
nereglamentuojami, būtų vizualiai ir 
elektroniniu būdu atpažįstamos.
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grindžiamus mokėjimus mokėtojas 
pasirenka.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad išankstinio mokėjimo, debeto ir (vartotojų) kredito kortelėms taikomas 
reglamentuojamas tarpbankinių mokesčių dydis, prekiautojo galimybė vizualiai ir 
elektroniniu būdu atpažinti tokias korteles nėra naudinga. Siūloma iš dalies keisti šią dalį, 
kad būtų reikalaujama nustatyti nereglamentuojamas korteles, kad prekiautojas galėtų 
nepriimti (nereglamentuojamų) komercinių kortelių arba papildomai apmokestinti tas 
korteles pagal siūlomą II Mokėjimo paslaugų direktyvą.

Pakeitimas 87
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Aptarnaujančiosios įmonės ir gavėjo 
sutartyje gali būti įrašyta nuostata, kad 1 
dalies pirmoje pastraipoje nurodyta 
informacija teikiama ar sąlygos su ja 
susipažinti sudaromos periodiškai ne rečiau 
kaip kartą per mėnesį bei sutartu būdu, kad 
gavėjas galėtų saugoti ir atkurti informaciją 
nepakitusią.

2. Aptarnaujančiosios įmonės ir gavėjo 
sutartyje įrašyta nuostata, kad 1 dalies 
pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
teikiama ar sąlygos su ja susipažinti 
sudaromos periodiškai ne rečiau kaip kartą 
per mėnesį bei sutartu būdu, kad gavėjas 
galėtų saugoti ir atkurti informaciją 
nepakitusią.

Sudarant sutartinį susitarimą su 
mokėjimo paslaugų teikėju vartotojui taip 
pat periodiškai pateikiama aiški ir 
objektyvi informacija apie mokėjimo 
ypatumus ir mokėjimo mokesčius, 
taikomus mokėjimo operacijoms.

Or. en

Pakeitimas 88
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 1 punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Europos bankininkystės institucija 
atsakinga už veiksmingų, proporcingų ir 
atgrasančių sankcijų gairių rengimą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad visos valstybės narės, nustatydamos taisykles dėl už šio reglamento pažeidimus 
taikytinų sankcijų, siektų tų pačių tikslų, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos.

Pakeitimas 89
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato tinkamas ir 
veiksmingas neteisminio skundų 
nagrinėjimo ir teisių gynimo procedūras 
gavėjų ir jų mokėjimo paslaugų teikėjų 
ginčams pagal šį reglamentą spręsti. Tais 
tikslais valstybės narės, kai tinkama, 
paskiria esamas įstaigas arba įsteigia naujas 
įstaigas.

1. Valstybės narės nustato 
nepriklausomas, tinkamas ir veiksmingas 
neteisminio skundų nagrinėjimo ir teisių 
gynimo procedūras gavėjų ir jų mokėjimo 
paslaugų teikėjų ginčams pagal šį 
reglamentą spręsti. Tais tikslais valstybės 
narės, kai tinkama, paskiria esamas įstaigas 
arba įsteigia naujas įstaigas.

Or. en

Pakeitimas 90
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Mokėjimo paslaugų teikėjai 
priskiriami vienai ar daugiau 
alternatyvaus ginčų sprendimo 
organizacijų.
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Or. en

Pakeitimas 91
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus vieniems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
dėl vidaus mokesčių, taikomų trišalėms 
mokėjimo sistemoms vykdant 
tarptautinius sandorius poveikio vidaus 
rinkos veikimui ir prireikus pateikia 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kuriuo būtų numatoma 
mažinti neigiamą poveikį.

Or. fr

Pagrindimas

Mokesčiai, susiję su trišalėmis mokėjimo sistemomis, gali būti dideli ar net didesni nei 
mokesčiai, susiję su keturšalėmis sistemomis. Taigi reikėtų išnagrinėti jų poveikį sandoriams 
vidaus rinkoje ir šios srities reglamentavimo galimybes.


