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Pakeitimas 38
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Reikėtų nustatyti datas, iki kurių
visos kredito pervedimo ir tiesioginio 
debeto operacijos turėtų atitikti tuos 
techninius reikalavimus, tačiau rinka turėtų 
likti atvira tolesnei plėtrai ir inovacijoms.

(12) Reikėtų nustatyti vieną galutinį 
terminą, iki kurio visos kredito pervedimo 
ir tiesioginio debeto operacijos turėtų 
atitikti tuos techninius reikalavimus, tačiau 
rinka turėtų likti atvira tolesnei plėtrai ir 
inovacijoms.

Or. en

Pakeitimas 39
Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Reikėtų nustatyti datas, iki kurių visos 
kredito pervedimo ir tiesioginio debeto 
operacijos turėtų atitikti tuos techninius 
reikalavimus, tačiau rinka turėtų likti atvira 
tolesnei plėtrai ir inovacijoms.

(12) Reikėtų nustatyti terminus, iki kurių 
visos kredito pervedimo ir tiesioginio 
debeto operacijos turėtų atitikti tuos 
techninius reikalavimus, tačiau rinka turėtų 
likti atvira tolesnei plėtrai ir inovacijoms.
Mokėjimo paslaugų teikėjams ir 
vartotojams turėtų būti suteikta 
pakankamai laiko prisiderinti prie 
techninių reikalavimų, tačiau tai, kad 
suteikiamas toks laikotarpis, neturėtų 
sukelti nereikalingų vėlavimų suteikti 
naudą vartotojams arba sudaryti 
sunkumų aktyviems veiklos vykdytojams, 
kurie jau pradėjo perėjimą prie SEPA 
mokėjimų sistemos. Kai tai susiję su 
nacionalinėmis mokėjimo operacijomis, 
mokėjimo paslaugų teikėjai turėtų teikti 
savo smulkiesiems vartotojams būtinas 
paslaugas, kad jie sklandžiai ir saugiai 
prisiderintų prie šiame reglamente 
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išdėstytų techninių reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 40
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Siekiant atsižvelgti į kredito 
pervedimų ir tiesioginio debeto skirtumus, 
reikėtų nustatyti atskiras perėjimo datas. 
Sąjungos masto kredito pervedimai ir 
tiesioginis debetas nėra vienodai išplėtoti, 
nes tiesioginis debetas – gerokai 
sudėtingesnė priemonė nei kredito 
pervedimas, todėl pereinant prie Sąjungos 
masto tiesioginio debeto reikia gerokai 
daugiau išteklių, nei pereinant prie 
Sąjungos masto kredito pervedimų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 41
Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Siekiant atsižvelgti į kredito 
pervedimų ir tiesioginio debeto skirtumus, 
reikėtų nustatyti atskiras perėjimo datas. 
Sąjungos masto kredito pervedimai ir 
tiesioginis debetas nėra vienodai išplėtoti, 
nes tiesioginis debetas – gerokai 
sudėtingesnė priemonė nei kredito 
pervedimas, todėl pereinant prie Sąjungos 
masto tiesioginio debeto reikia gerokai 
daugiau išteklių, nei pereinant prie 

(13) Siekiant sudaryti sąlygas vykdyti 
vartotojams aiškų ir paprastą suderintą 
pereinamąjį procesą, reikėtų nustatyti
bendrą perėjimo datą Sąjungos masto 
kredito pervedimams ir tiesioginiam 
debetui.
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Sąjungos masto kredito pervedimų.

Or. en

Pakeitimas 42
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Kai kuriose valstybėse narėse 
vykdomos specifinės tiesioginio debeto 
operacijos, labai panašios į mokėjimo 
kortele operacijas, kadangi mokėtojas, 
pradėdamas mokėjimo operaciją, naudoja 
kortelę prekybos vietoje. Tačiau 
pagrindinė mokėjimo schema yra 
tiesioginis debetas. Kortelė naudojama tik 
nuskaitymui siekiant palengvinti 
elektroninį pavedimo, kurį turi pasirašyti 
mokėtojas prekybos vietoje, sukūrimą. 
Kadangi tokių operacijų atliekama daug, 
šios mokėjimo paslaugos negali būti 
klasifikuojamos kaip specializuoti 
produktai, bet turi būti teikiamos, kol bus 
sukurta tinkama sistema, kuri pakeis 
SEPA. Todėl suinteresuotieji subjektai 
raginami kurti atitinkamą sistemą, kuri 
pakeis SEPA ir kurią patvirtins Komisija 
prieš nustojant taikyti esamas 
nacionalines tiesioginio debeto schemas, 
pagal kurias atliekamos tokio pobūdžio 
operacijos.

Or. en

Pakeitimas 43
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Tam, kad būtų užtikrinamos teisių 
gynimo galimybės, kai šis reglamentas 
taikomas neteisingai, valstybės narės turėtų 
sukurti tinkamas ir veiksmingas 
neteisminio skundų nagrinėjimo ir teisių 
gynimo procedūras bet kokiems dėl to 
kylantiems ginčams nagrinėti.

(20) Tam, kad būtų užtikrinamos teisių 
gynimo galimybės, kai šis reglamentas 
taikomas neteisingai, valstybės narės turėtų 
sukurti tinkamas ir veiksmingas 
neteisminio skundų nagrinėjimo ir teisių 
gynimo procedūras bet kokiems mokėjimo 
paslaugų vartotojų ir mokėjimo paslaugų 
teikėjų ginčams nagrinėti.

Or. en

Pakeitimas 44
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų būti įgaliota pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti deleguotus 
teisės aktus dėl kredito pervedimų ir 
tiesioginio debeto techninių reikalavimų 
atnaujinimo.

(22) Komisija turėtų būti įgaliota pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus dėl kredito pervedimų 
ir tiesioginio debeto techninių reikalavimų 
atnaujinimo. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu Komisija 
tinkamai ir skaidriai konsultuotųsi, be 
kita ko, ekspertų lygiu. Komisija, 
rengdama ir sudarydama deleguotuosius 
aktus, turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, reikiamu 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su Bendruoju susitarimu dėl praktinių deleguotųjų aktų taikymo procedūrų.

Pakeitimas 45
Olle Schmidt
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Kadangi mokėjimo paslaugų teikėjai 
iš valstybių narių, nepriklausančių euro 
zonai, turės daugiau parengiamojo darbo, 
jiems turėtų būti leidžiama tam tikram 
laikui atidėti šių techninių reikalavimų 
taikymą.

(23) Kadangi mokėjimo paslaugų teikėjai 
iš valstybių narių, nepriklausančių euro 
zonai, turės daugiau parengiamojo darbo, 
jiems turėtų būti leidžiama tam tikram 
laikui atidėti šių techninių reikalavimų 
taikymą. Vis dėlto, euro zonai 
nepriklausančios valstybės narės turėtų 
greitai prisiderinti prie techninių 
reikalavimų, kad būtų sukurta tikra 
Europos mokėjimų erdvė, dėl kurios 
sustiprėtų vidaus rinka.

Or. en

Pakeitimas 46
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) Europos mokėjimų taryba (EMT) 
turėjo didžiulę įtaką SEPA valdymui. 
Dabar EMT vyrauja bankininkystės 
pramonė, ir dėl to priimant sprendimus 
dėl SEPA neatsižvelgiama į vartotojų 
interesus. Todėl būtina vykdyti SEPA 
valdymo reformą siekiant užtikrinti, kad 
sprendimų priėmimo procesas būtų 
demokratiškesnis ir skaidresnis.

Or. en

Pakeitimas 47
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokesčiai
Kai mokėjimo paslaugų vartotojas yra 
klientas, [10] metų laikotarpiu nuo 
5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos datos 
mokėjimo paslaugų teikėjas netaiko 
aukštesnio pagal infliaciją pakoreguoto 
mokesčio už kredito pervedimo ir 
tiesioginio debeto operacijas, lyginant su 
atitinkamais to mokėjimo paslaugų 
vartotojo tos pačios vertės kredito 
pervedimais ar tiesioginio debeto 
operacijomis, laikydamasis sąlygų ir 
techninių reikalavimų, pateiktų 
nacionalinėse mokėjimų sistemose 
2010 m. gruodžio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 48
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad tiesioginio 
debeto atveju mokėtojui būtų suteikta teisė 
į tai, jog jo mokėjimo paslaugų teikėjas 
grąžintų gavėjo ar per jį inicijuotos 
leistinos ir jau įvykdytos mokėjimo 
operacijos sumą. Grąžinama visa 
įvykdytos mokėjimo operacijos suma. Per 
30 darbo dienų nuo prašymo grąžinti 
mokėjimą gavimo mokėjimo paslaugų 
teikėjas grąžina visą mokėjimo operacijos 
sumą pagal tos dienos vertę.

Or. en
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Pakeitimas 49
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki [įrašyti konkrečią datą 
– 12 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo] kredito pervedimai atliekami 
pagal priedo 1  ir 2 punktuose pateiktus 
techninius reikalavimus.

1. Ne vėliau kaip iki [įrašyti konkrečią datą 
– 24 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo] kredito pervedimai atliekami 
pagal priedo 1 ir 2 punktuose pateiktus 
techninius reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 50
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Iki 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
dienos mokėtojo pagal nacionalines 
taisykles atliktas tiesioginis debetas turi 
būti nurodytą dieną nemokamai ir 
automatiškai mokėjimo paslaugų teikėjų 
pervestas į SEPA tiesioginį debetą, nebent 
mokėtojas per keturių savaičių laikotarpį 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
pervedimo.

Or. de

Pakeitimas 51
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Iki 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
dienos mokėtojo pagal nacionalines 
taisykles atlikti nuolatinai pavedimai turi 
būti nurodytą dieną nemokamai ir 
automatiškai mokėjimo paslaugų teikėjų 
pervesti į SEPA sistemą, nebent mokėtojas 
per keturių savaičių laikotarpį pareiškia 
prieštaravimą dėl tokio pervedimo.

Or. de

Pakeitimas 52
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Mokėjimo paslaugų teikėjai mokėtojui 
ar gavėjui netaiko jokių mokesčių ar kitų 
rinkliavų už informacijos nuskaitymą, kai 
pateikiami duomenys mokėjimo 
operacijoms, inicijuotoms ar vykdomoms 
mokėjimo kortele prekybos vietoje ir 
kurios baigiasi tiesioginiu debetu, vykdyti.

Or. en

Pakeitimas 53
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) susitarimu siekiama veiksmingai 
priskirti išlaidas subjektui, dėl kurio 
atliekama R operacija, kartu atsižvelgiant 

a) susitarime nurodoma, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai atitinkamą mokestį ima 
tik iš mokėjimą inicijuojančių gavėjų; tai 
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į operacijos išlaidų egzistavimą ir 
vartotojų apsaugos tikslą;

nepažeidžia mokėtojo prievolės grąžinti šį 
mokestį gavėjui, jei dėl mokėtojo kaltės be 
pagrįstos priežasties įvykdyta R operacija,
nes tai atitinka įsipareigojimus, nustatytus 
mokėjimo sutartimi, ir siekiant vartotojų 
apsaugos tikslo;

Or. en

Pakeitimas 54
Simon Busuttil

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) vartotojai nemoka jokių kitų su R 
operacijomis susijusių sumų, išskyrus tas 
išlaidas, dėl kurių vartotojas tiesiogiai 
atsakingas;

Or. en

Pakeitimas 55
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Išimtis

1. Valstybės narės gali leisti savo 
kompetentingoms institucijoms iki [įrašyti 
konkrečią datą – 36 mėnesiai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo] netaikyti visų 
arba kai kurių 5 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse 
išdėstytų reikalavimų kredito pervedimo ir 
tiesioginio debeto operacijoms, kurių 
bendra rinkos dalis, remiantis Europos 
centrinio banko skelbiama oficialia 



PE465.071v02-00 12/17 AM\869674LT.doc

LT

metine mokėjimų statistika, sudaro 
mažiau nei 10 % viso kredito pervedimo 
ar tiesioginio debeto operacijų skaičiaus 
toje valstybėje narėje.
2. Valstybės narės gali leisti savo 
kompetentingoms institucijoms iki [įrašyti 
konkrečią datą – 60 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo] netaikyti visų 
arba kai kurių 5 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse 
išdėstytų reikalavimų toms mokėjimo 
operacijoms, kurios inicijuojamos 
naudojant mokėjimo kortelę prekybos 
vietoje ir kurios baigiasi tiesioginiu debetu 
iš BBAN arba IBAN identifikuojamos 
mokėjimo sąskaitos.
3. Jei valstybė narė leidžia savo 
kompetentingoms institucijoms taikyti 
1 ir 2 dalyse numatytą išimtį, ji apie tai 
praneša Komisijai iki [įrašyti konkrečią 
datą – 6 mėnesiai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo]. Valstybės narės 
nedelsdamos praneša Komisijai apie bet 
kokius vėlesnius pokyčius.

Or. en

Pakeitimas 56
Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Informavimo reikalavimai

1. Valstybės narės reikalauja, kad bankai 
teiktų aiškią informaciją apie sistemos
naudą vartotojams, ir ja remdamosis 
ragina bankus nuo BBAN naudojimo 
greitai pereiti prie IBAN naudojimo.
2. Siekdami didesnio skaidrumo ir 
geresnės vartotojų apsaugos bankai teikia 
aiškią ir suprantamą informaciją 
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vartotojams dėl mokesčių už R operacijas.

Or. en

Pakeitimas 57
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kompetentingomis 
institucijomis, atsakingomis už šio 
reglamento laikymosi užtikrinimą, paskiria 
valdžios institucijas arba įstaigas, kurios 
yra pripažintos nacionalinės teisės aktuose 
arba kurias pripažįsta valdžios institucijos, 
kurioms nacionaliniuose teisės aktuose 
šiuo tikslu suteikti aiškūs įgaliojimai, 
įskaitant nacionalinius centrinius bankus. 
Valstybės narės gali kompetentingomis 
institucijomis paskirti esamas įstaigas.

1. Valstybės narės kompetentingomis 
institucijomis, atsakingomis už šio 
reglamento laikymosi užtikrinimą, paskiria 
valdžios institucijas arba įstaigas, kurios 
yra pripažintos nacionalinės teisės aktuose 
arba kurias pripažįsta valdžios institucijos, 
kurioms nacionaliniuose teisės aktuose 
šiuo tikslu suteikti aiškūs įgaliojimai, 
įskaitant nacionalinius centrinius bankus. 
Valstybės narės gali kompetentingomis 
institucijomis paskirti esamas įstaigas.
Kompetentingos institucijos – tai 
nepriklausomi organai, veikiantys visų 
suinteresuotųjų šalių, įskaitant galutinius 
vartotojus, vardu, siekdamos užtikrinti 
vienodas sąlygas visiems kredito 
pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų 
teikėjams, įskaitant naujus teikėjus.

Or. en

Pakeitimas 58
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos, kad Sąjungos piliečiai pritartų 
reglamente nustatytiems techniniams 
reikalavimams, šios valdžios institucijos 
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rengia informavimo kampanijas, skirtas 
visuomenei išsamiau informuoti.

Or. en

Pagrindimas

Valdžios institucijos turi atlikti svarbų vaidmenį informuojant visuomenę, kadangi daugelyje 
valstybių narių jos vykdo 50 procentų visų kredito pervedimų.

Pakeitimas 59
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų delegavimas. Sprendimas 
įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotų teisės aktų 
galiojimui. Jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų delegavimas. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų
aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina nurodyti tikslų laiką. Šis tekstas yra siūloma 
standartinė nuostata, pateikta Bendrojo susitarimo dėl praktinių deleguotųjų aktų taikymo 
procedūrų priede.

Pakeitimas 60
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamentas ir Taryba 1. Europos Parlamentas ir Taryba 
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prieštaravimą dėl deleguoto teisės akto gali 
pareikšti per du mėnesius nuo pranešimo 
dienos. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
vienam mėnesiui.

prieštaravimą dėl deleguotojo akto gali 
pareikšti per du mėnesius nuo pranešimo 
dienos. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas
dviems mėnesiams.

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su Bendruoju susitarimu dėl praktinių deleguotųjų aktų taikymo procedūrų.

Pakeitimas 61
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto 
teisės akto per šešias savaites nuo 
pranešimo datos. Tokiu atveju aktas 
nustoja galioti. Prieštaraujanti institucija 
nurodo prieštaravimo dėl deleguoto teisės
akto priežastis.

2. Laikydamiesi 14 straipsnio 1 dalyje 
nustatytos procedūros, Europos 
Parlamentas arba Taryba gali pareikšti 
prieštaravimus dėl deleguotojo akto. Tokiu 
atveju Komisija, gavusi pranešimą dėl 
Europos Parlamento arba Tarybos 
sprendimo pareikšti prieštaravimą, 
nedelsdama panaikina aktą.
Prieštaraujanti institucija nurodo 
prieštaravimo dėl deleguotojo akto 
priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su Bendruoju susitarimu dėl praktinių deleguotųjų aktų taikymo procedūrų.

Pakeitimas 62
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis



PE465.071v02-00 16/17 AM\869674LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mokėjimo paslaugų teikėjai, esantys 
valstybėje narėje, kurios valiuta nėra euro,
3 straipsnį įgyvendina ne vėliau kaip
2014 m. spalio 31 d. Tačiau, jei tokioje 
valstybėje narėje anksčiau nei 2013 m. 
lapkričio 1 d. įvedamas euro kaip tos 
valstybės valiuta, mokėjimo paslaugų 
teikėjai, esantys toje valstybėje narėje, 
įgyvendina 3 straipsnį per vienerius metus 
nuo tos dienos, kai atitinkama valstybė 
narė prisijungė prie euro zonos.

1. Mokėjimo paslaugų teikėjai, esantys 
valstybėje narėje, kurios valiuta nėra euro,
3 straipsnį įgyvendina ne vėliau kaip
[įrašyti konkrečią datą – 36 mėnesiai nuo 
šio reglamento įsigaliojimo]. Tačiau, jei 
tokioje valstybėje narėje įvedamas euro 
kaip tos valstybės valiuta, mokėjimo 
paslaugų teikėjai, esantys toje valstybėje 
narėje, įgyvendina 3 straipsnį per tokį pat 
laikotarpį, kaip ir euro zonoje jau esanti
valstybė narė.

Or. en

Pagrindimas

Kad vidaus rinkos veikimas būtų kuo naudingesnis, visos valstybės narės turėtų kuo greičiau 
įgyvendinti reglamentą.

Pakeitimas 63
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mokėjimo paslaugų teikėjai, esantys 
valstybėje narėje, kurios valiuta nėra euro, 
4 straipsnyje ir priedo 1 bei 2 punktuose 
pateiktus reikalavimus, keliamus kredito 
pervedimo operacijoms eurais, ir 
4 straipsnyje ir priedo 1 bei 3 punktuose 
pateiktus reikalavimus, keliamus 
tiesioginio debeto operacijoms eurais, 
įvykdo ne vėliau kaip [įrašyti konkrečią 
datą – 4 metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo]. Tačiau, jei tokioje valstybėje 
narėje anksčiau nei [įrašyti konkrečią 
datą – 3 metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo] įvedamas euro kaip tos 
valstybės valiuta, mokėjimo paslaugų 

2. Mokėjimo paslaugų teikėjai, esantys 
valstybėje narėje, kurios valiuta nėra euro, 
4 straipsnyje ir priedo 1 bei 2 punktuose 
pateiktus reikalavimus, keliamus kredito 
pervedimo operacijoms eurais, ir 
4 straipsnyje ir priedo 1 bei 3 punktuose 
pateiktus reikalavimus, keliamus 
tiesioginio debeto operacijoms eurais, 
įvykdo ne vėliau kaip [įrašyti konkrečią 
datą – 36 mėnesiai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo]. Tačiau, jei tokioje valstybėje 
narėje įvedamas euro kaip tos valstybės 
valiuta, mokėjimo paslaugų teikėjai, 
esantys toje valstybėje narėje, įgyvendina 4 
straipsnį per tokį pat laikotarpį, kaip ir 
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teikėjai, esantys toje valstybėje narėje,
įvykdo tuos reikalavimus per vienerius 
metus nuo tos dienos, kai atitinkama
valstybė narė prisijungė prie euro zonos.

euro zonoje jau esanti valstybė narė.

Or. en


