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Pozměňovací návrh 38
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je vhodné stanovit data, do kterých by 
všechny úhrady a inkasní transakce měly 
tyto technické požadavky splňovat a 
zároveň ponechat trh otevřený dalšímu 
rozvoji a inovaci.

(12) Je vhodné stanovit konečné datum, do 
kterého by všechny úhrady a inkasní 
transakce měly tyto technické požadavky 
splňovat a zároveň ponechat trh otevřený 
dalšímu rozvoji a inovaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Simon Busuttil

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je vhodné stanovit data, do kterých by 
všechny úhrady a inkasní transakce měly 
tyto technické požadavky splňovat a 
zároveň ponechat trh otevřený dalšímu 
rozvoji a inovaci.

(12) Je vhodné stanovit lhůty, do kterých 
by všechny úhrady a inkasní transakce 
měly tyto technické požadavky splňovat a 
zároveň ponechat trh otevřený dalšímu 
rozvoji a inovaci. Poskytovatelům 
platebních služeb a uživatelům platebních 
služeb by měl být poskytnut dostatek času 
na přizpůsobení se technickým 
požadavkům, ale toto časové období nesmí 
zbytečně zpomalit výhody pro spotřebitele 
či penalizovat úsilí proaktivních subjektů, 
které již začaly používat platební systémy 
SEPA. Poskytovatelé platebních služeb by 
měli svým maloobchodním zákazníkům 
poskytnout nezbytné služby pro 
vnitrostátní platební transakce, aby 
zajistili hladký a bezpečný přechod na 
technické požadavky stanovené tímto 
nařízením.
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Or. en

Pozměňovací návrh 40
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby byly zohledněny rozdíly mezi 
úhradami a inkasy, měla by se stanovit 
odlišná data přechodu. Úhrady a inkasa 
prováděné v rámci celé Unie nemají 
stejnou splatnost, neboť inkaso je 
složitější prostředek než úhrada. Přechod 
na inkasa prováděná v rámci celé Unie 
v důsledku toho vyžaduje podstatně více 
zdrojů než přechod na úhrady prováděné 
v rámci celé Unie.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Simon Busuttil

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby byly zohledněny rozdíly mezi 
úhradami a inkasy, měla by se stanovit 
odlišná data přechodu. Úhrady a inkasa 
prováděné v rámci celé Unie nemají 
stejnou splatnost, neboť inkaso je 
složitější prostředek než úhrada. Přechod 
na inkasa prováděná v rámci celé Unie 
v důsledku toho vyžaduje podstatně více 
zdrojů než přechod na úhrady prováděné 
v rámci celé Unie.

(13) Pro úhrady a inkasa prováděné 
v rámci celé Unie by mělo být stanoveno 
jedno společné datum přechodu, aby 
proces přechodu proběhl jednotným 
způsobem a tak, že bude pro spotřebitele 
srozumitelný a jednoduchý.

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Pascal Canfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16 a) V některých členských státech 
existují zvláštní transakce pro inkasní 
platby, které se podobají transakcím 
uskutečňovaným platebními kartami, kdy 
k iniciování platební transakce používá 
plátce kartu v prodejním místě. Nicméně 
platebním schématem je v tomto případě 
inkaso. Karta je využita pouze k načtení, 
aby bylo snazší elektronicky vygenerovat 
příkaz, který musí být podepsán plátcem 
v prodejním místě. Vzhledem k jejich 
značnému objemu takové platební služby 
nelze klasifikovat jako nadstandardní 
produkt, ale přesto jich je zapotřebí, 
dokud nebude k dispozici odpovídající 
náhrada systému SEPA. V této souvislosti 
jsou zúčastněné strany žádány, aby před 
postupným zrušením stávajících 
vnitrostátních systémů přímého inkasa, 
které tento typ transakcí umožňují, 
vytvořily odpovídající náhradu systému 
SEPA, kterou schválí Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Pascal Canfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby bylo v případě, že toto nařízení 
bylo nesprávně uplatněno, možné zjednat 
nápravu, měly by členské státy zavést 

(20) Aby bylo v případě, že toto nařízení 
bylo nesprávně uplatněno, možné zjednat 
nápravu, měly by členské státy zavést 
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přiměřené a účinné postupy pro 
mimosoudní vyřizování stížností a 
mimosoudní zjednávání nápravy pro 
urovnávání veškerých sporů, které podle 
tohoto nařízení vzniknou.

přiměřené a účinné postupy pro 
mimosoudní vyřizování stížností a 
mimosoudní zjednávání nápravy pro 
urovnávání veškerých sporů vznikajících 
mezi uživateli platebních služeb a 
poskytovateli platebních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Louis Grech

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla být zmocněna k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 290 Smlouvy s ohledem 
na aktualizaci technických požadavků pro 
úhrady a inkasa.

(22) Komise by měla být zmocněna k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 290 Smlouvy s ohledem 
na aktualizaci technických požadavků pro 
úhrady a inkasa. Zejména je důležité, aby 
Komise během přípravné fáze vedla 
vhodné a transparentní konzultace, včetně 
konzultací s odborníky. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a vhodné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Zajištění souladu se společnou dohodou o praktických opatřeních pro používání aktů 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 45
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Jelikož by poskytovatelé platebních 
služeb z členských států mimo eurozónu 
museli podniknout více přípravných prací, 
mělo by být těmto poskytovatelům 
platebních služeb umožněno použití 
uvedených technických požadavků na 
určité období odložit.

(23) Jelikož by poskytovatelé platebních 
služeb z členských států mimo eurozónu 
museli podniknout více přípravných prací, 
mělo by být těmto poskytovatelům 
platebních služeb umožněno použití 
uvedených technických požadavků na 
určité období odložit. Členské státy, které 
nejsou součástí eurozóny, by však měly 
dosáhnout souladu s technickými 
požadavky co nejrychleji, aby došlo 
k vytvoření pravého evropského 
platebního prostoru, což posílí vnitřní trh. 

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Pascal Canfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28 a) Evropská rada pro platební styk 
měla nesmírný vliv na správu systému 
SEPA. V současnosti Evropské radě pro 
platební styk dominuje bankovní odvětví, 
což mělo za následek vyloučení zájmů 
uživatelů z postupu rozhodování, pokud 
jde o program SEPA.  Proto je zapotřebí 
provést reformu správy systému SEPA, 
aby se zajistilo, že tento postup 
rozhodování bude demokratičtější a 
průhlednější.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Pascal Canfin
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Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poplatky
Pokud je uživatelem platebních služeb 
spotřebitel, poskytovatel platebních služeb 
neuloží za úhrady a inkasa poplatky 
upravené o inflaci v průběhu období [10] 
let od data uvedeného v čl. 5 odst 1 a 2, jež 
by byly vyšší než poplatky uložené tomuto 
uživateli platebních služeb za odpovídající 
či, pokud jde o podmínky a technické 
požadavky, srovnatelné úhrady a inkasa 
stejné hodnoty ve vnitrostátních 
systémech plateb ke dni 1. prosince 2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Pascal Canfin

Návrh nařízení
Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby v případě inkasa 
plátce měl u svého poskytovatele 
platebních služeb nárok na vrácení 
peněžních prostředků z autorizované 
platební transakce z podnětu nebo 
prostřednictvím příjemce, která již byla 
provedena. Vrácené peněžní prostředky 
odpovídají částce provedené platební 
transakce v plné výši. Do 30 pracovních 
dnů od obdržení žádosti o vrácení 
peněžních prostředků poskytovatel 
platebních služeb vrátí  peněžní 
prostředky v plné výši ke dni připsání 
navracené platební transakce. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do dne [vložte konkrétní 
datum – dvanáct měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost] se úhrady provádějí v 
souladu s technickými požadavky 
stanovenými v bodech 1 a 2 přílohy.

1. Nejpozději do dne [vložte konkrétní 
datum – 24 měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost] se úhrady provádějí v 
souladu s technickými požadavky 
stanovenými v bodech 1 a 2 přílohy.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. U inkas, která byla plátcem iniciována 
podle vnitrostátních pravidel a před datem 
uvedeným v čl. 5 odst. 2, poskytovatelé 
platebních služeb bezplatně a automaticky 
provedou přechod na inkasa SEPA, 
kromě případů, kdy plátce do čtyř týdnů 
vznese námitku proti tomuto přechodu.

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. U trvalých příkazů, které byly plátcem 
iniciovány podle vnitrostátních pravidel a 
před datem uvedeným v čl. 5 odst. 1, 
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poskytovatelé platebních služeb bezplatně 
a automaticky provedou přechod na trvalé 
příkazy SEPA, kromě případů, kdy plátce 
do čtyř týdnů vznese námitku proti tomuto 
přechodu.

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Pascal Canfin

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Poskytovatelé platebních služeb plátce 
a příjemce neuloží žádné poplatky za 
proces „read out“, který poskytuje údaje 
pro platební transakce iniciované platební 
kartou nebo jejím prostřednictvím 
v prodejním místě, jejichž výsledkem je 
inkaso.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Pascal Canfin

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) cílem ujednání je účinné přidělení 
nákladů straně, která transakci R 
iniciovala, s přihlédnutím k existenci 
transakčních nákladů a k cíli ochrany 
spotřebitele;

a) ujednání stanoví, že poskytovatelé 
platebních služeb vybírají výsledný 
poplatek pouze od příjemců, kteří platbu 
iniciují; toto platí, aniž by byla dotčena 
povinnost plátce vrátit tento poplatek 
příjemci platby, pokud plátce zapříčinil
transakci R bez řádného důvodu 
zohledňující povinnosti vyplývající ze 
zaplacené smlouvy i cíl ochrany 
spotřebitele;
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Or. en

Pozměňovací návrh 54
Simon Busuttil

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) spotřebitelům se neuloží žádné 
poplatky spojené s transakcemi typu R 
kromě nákladů, za které je spotřebitel 
přímo odpovědný

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Upuštění od požadavků

1. Členské státy mohou svým příslušným 
orgánům povolit upuštění ode všech nebo 
některých požadavků stanovených v čl. 5 
odst. 1, 2 a 3 do [vložte konkrétní datum –
36 měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost] v případě úhrad nebo 
inkasních transakcí s kumulativním 
podílem na trhu menším než 10 % 
celkového počtu úhrad nebo celkového 
počtu inkasních transakcí v uvedeném 
členském státě, a to na základě oficiálních 
statistik platebního styku zveřejňovaných 
každoročně Evropskou centrální bankou.
2. Členské státy mohou svým příslušným 
orgánům povolit upuštění ode všech nebo 
některých požadavků stanovených v čl. 5 
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odst. 1, 2 a 3 do [vložte konkrétní datum –
60 měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost] v případě platebních transakcí 
iniciovaných platební kartou v prodejním 
místě, jejichž výsledkem je inkaso 
z platebního účtu označeného číslem 
BBAN nebo IBAN.
3. Jestliže členský stát umožní svým 
příslušným orgánům uplatnit výjimku 
stanovenou v odstavcích 1 a 2, uvědomí o 
tom řádně Komisi do [vložte konkrétní 
datum – šest měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost]. Členské státy 
neprodleně sdělí Komisi všechny následné 
změny.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Simon Busuttil

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Požadavky na informace

1. Členské státy vyžadují od bank, aby 
poskytovaly jasné informace o výhodách 
systému pro spotřebitele, a na základě 
toho banky nabádají, aby brzy přešly z 
BBAN na IBAN.
2. Banky spotřebitelům poskytnou v zájmu 
průhlednosti a ochrany spotřebitele jasné 
a srozumitelné informace o poplatcích za 
transakce typu R.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Cornelis de Jong
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí příslušnými orgány 
zajišťujícími dodržování tohoto nařízení 
buď veřejné orgány, nebo subjekty uznané 
vnitrostátním právem nebo veřejnými 
orgány, jež jsou pro tento účel ve 
vnitrostátním právu výslovně zmocněny, 
včetně národních centrálních bank. Členské 
státy mohou příslušnými orgány určit 
stávající subjekty.

1. Členské státy určí příslušnými orgány 
zajišťujícími dodržování tohoto nařízení 
buď veřejné orgány, nebo subjekty uznané 
vnitrostátním právem nebo veřejnými 
orgány, jež jsou pro tento účel ve 
vnitrostátním právu výslovně zmocněny, 
včetně národních centrálních bank. Členské 
státy mohou příslušnými orgány určit 
stávající subjekty. Příslušnými orgány 
jsou nezávislé subjekty jednající jménem 
všech zúčastněných stran, včetně 
konečných uživatelů, aby byly pro všechny 
poskytovatele úhrad a inkas, včetně 
nových poskytovatelů, zajištěny rovné 
podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto veřejné orgány uspořádají 
informační kampaně na šíření povědomí 
mezi veřejností, aby se zajistilo, že 
technické požadavky stanovené v tomto 
nařízení budou občany a podniky Unie 
přijaty.

Or. en

Odůvodnění

Veřejné orgány hrají v poskytování informaci veřejnosti důležitou úlohu, poněvadž se jich 
v mnoha členských státech týká 50 procent všech prováděných úhrad.
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Pozměňovací návrh 59
Louis Grech

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rozhodnutí o zrušení ukončuje 
přenesení pravomocí vyjmenovaných 
v daném rozhodnutí. Nabývá účinku 
okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v 
něm je upřesněn. Neovlivní platnost již 
platných aktů v přenesené pravomoci. 
Bude zveřejněno v Úředním věstníku 
Evropské unie.

3. Rozhodnutí o zrušení ukončuje 
přenesení pravomocí vyjmenovaných 
v daném rozhodnutí. Nabývá účinku ke dni 
následujícímu po zveřejnění tohoto 
rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Neovlivní platnost již platných 
aktů v přenesené pravomoci. Bude 
zveřejněno v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na zajištění právní jistoty je třeba stanovit přesný časový rámec. Znění odpovídá 
navrhované standardní formulaci použité v příloze společné dohody o praktických opatřeních 
pro používání aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 60
Louis Grech

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament a Rada mohou proti 
aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o jeden měsíc.

1. Evropský parlament a Rada mohou proti 
aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Odůvodnění

Zajištění souladu se společnou dohodou o praktických opatřeních pro používání aktů 
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v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 61
Louis Grech

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament a Rada mohou ve 
lhůtě šesti týdnů od data oznámení 
vyslovit proti aktu v přenesené pravomoci 
námitky. V takovém případě není akt
nadále použitelný. Orgán, který vyslovuje 
námitky proti aktu v přenesené pravomoci, 
je odůvodní.

2. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 14 odst. 1. V takovém případě Komise 
akt neprodleně zruší poté, co ji Evropský 
parlament nebo Rada informují o svém 
rozhodnutí vznést proti aktu námitku. 
Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci, je odůvodní.

Or. en

Odůvodnění

Zajištění souladu se společnou dohodou o praktických opatřeních pro používání aktů 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 62
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé platebních služeb, kteří 
jsou umístěni v členském státě, jehož 
měnou není euro, splní ustanovení článku 3 
do 31. října 2014. Je-li však euro jako 
měna některého takového členského státu 
zavedeno před 1. listopadem 2013, 
poskytovatel platebních služeb, který je 
umístěn v tomto členském státě, splní 
ustanovení článku 3 do jednoho roku ode 
dne, kdy se daný členský stát stal členem 

1. Poskytovatelé platebních služeb, kteří 
jsou umístěni v členském státě, jehož 
měnou není euro, splní ustanovení článku 3 
do [vložte konkrétní datum – 36 měsíců od 
data vstupu v platnost tohoto nařízení]. Je-
li však euro zavedeno jako měna některého 
takového členského státu, poskytovatel 
platebních služeb, který je umístěn v tomto 
členském státě, splní ustanovení článku 3 
ve stejné lhůtě jako členský stát, který již 
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eurozóny. je členem eurozóny.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu fungování vnitřního trhu by všechny členské státy měly dosáhnout souladu 
s nařízením co nejrychleji.

Pozměňovací návrh 63
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé platebních služeb, kteří 
jsou umístěni v členském státě, jehož 
měnou není euro, splní požadavky 
stanovené v článku 4 a v bodech 1 a 2 
přílohy, týkající se úhrad denominovaných 
v eurech, a požadavky stanovené v článku 
4 a bodech 1 a 3 přílohy, týkající se 
inkasních transakcí denominovaných v 
eurech, do [vložte konkrétní datum – čtyři 
roky od vstupu tohoto nařízení v platnost]. 
Je-li však euro jako měna některého 
takového členského státu zavedeno před 
[vložte konkrétní datum – tři roky od 
vstupu tohoto nařízení v platnost], 
poskytovatel platebních služeb, který je 
umístěn v tomto členském státě, splní tyto 
požadavky do jednoho roku ode dne, kdy
se daný členský stát stal členem eurozóny.

2. Poskytovatelé platebních služeb, kteří 
jsou umístěni v členském státě, jehož 
měnou není euro, splní požadavky 
stanovené v článku 4 a v bodech 1 a 2 
přílohy, týkající se úhrad denominovaných 
v eurech, a požadavky stanovené v článku 
4 a bodech 1 a 3 přílohy, týkající se 
inkasních transakcí denominovaných v 
eurech, do [vložte konkrétní datum – 36 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v 
platnost]. Je-li však euro zavedeno jako 
měna některého takového členského státu, 
poskytovatel platebních služeb, který je 
umístěn v tomto členském státě, splní 
ustanovení článku 4 ve stejné lhůtě jako 
členský stát, který již je členem eurozóny.

Or. en


