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Pakeitimas 1
Liem Hoang Ngoc

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi vartotojams visoje Europos 
Sąjungoje turėtų būti užtikrinama teisė 
naudotis mokėjimo paslaugomis ir jie 
visais aspektais turėtų turėti naudos iš 
vidaus rinkos; 

A. kadangi vartotojams visoje Europos 
Sąjungoje turėtų būti užtikrinama teisė 
nemokamai naudotis pagrindinėmis 
mokėjimo paslaugomis ir jie visais 
aspektais turėtų turėti naudos iš vidaus 
rinkos; 

Or. en

Pakeitimas 2
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi šią teisę turėtų turėti kiekvienas 
asmuo, teisėtai gyvenantis Europos 
Sąjungoje, ir kadangi laisvas asmenų 
judėjimas yra didžiausia vertybė, ypač 
studentams, darbuotojams, įskaitant 
komandiruotus ir sezoninius darbuotojus, 
ir visiems asmenims, kurių veikla susijusi 
su tarpvalstybiniu judumu, taip pat 
asmenims, gaunantiems mažas pajamas 
ar patyrusiems asmens bankrotą;

B. kadangi šią teisę turėtų turėti kiekvienas 
asmuo, teisėtai gyvenantis Europos 
Sąjungoje, ir kadangi laisvas asmenų 
judėjimas yra didžiausia vertybė;

Or. en

Pakeitimas 3
Hans-Peter Mayer
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Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi šią teisę turėtų turėti ir 
asmenys, norintys vienoje valstybėje 
narėje atsidaryti banko sąskaitą 
neprivalėdami uždaryti kitoje valstybėje 
narėje turimos sąskaitos;

C. kadangi šią teisę turėtų turėti ir asmenys 
dėl sąsajos su tam tikra valstybe nare 
norintys joje atsidaryti banko sąskaitą 
neprivalėdami uždaryti kitoje valstybėje 
narėje turimos sąskaitos; 

Or. de

Pakeitimas 4
Ashley Fox

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi šią teisę turėtų turėti ir 
asmenys, norintys vienoje valstybėje 
narėje atsidaryti banko sąskaitą 
neprivalėdami uždaryti kitoje valstybėje 
narėje turimos sąskaitos;

C. kadangi šią teisę turėtų turėti ir 
asmenys, kuriems reikia turėti banko 
sąskaitą daugiau nei vienoje valstybėje 
narėje dėl ryšių su kiekviena iš tų 
valstybių narių;

Or. en

Pakeitimas 5
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

(Ca) kadangi teisė turėti pagrindinę 
mokėjimo sąskaitą neturi būti padaryta 
priklausoma nuo papildomų bako 
paslaugų ir produktų įsigijimo;

Or. el
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Pakeitimas 6
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi esamais ribojamaisiais 
tinkamumo atidaryti mokėjimo sąskaitą 
kriterijais, kuriuos taiko mokėjimo 
paslaugų teikėjai ir kurie yra griežtesni už 
teisės aktais nustatytus reikalavimus, 
suvaržoma darbuotojų laisvo judėjimo 
teisė Europos Sąjungoje;

D. kadangi esamais ribojamaisiais 
tinkamumo atidaryti mokėjimo sąskaitą 
kriterijais, kuriuos taiko mokėjimo 
paslaugų teikėjai ir kurie yra griežtesni už 
teisės aktais nustatytus reikalavimus, 
suvaržoma laisvo judėjimo teisė Europos 
Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 7
Hans-Peter Mayer

Nuomonės projektas
F konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

F. kadangi Komisija 2011 m. darbo 
programoje pranešė paskelbsianti 
teisėkūros priemonę dėl galimybės 
naudotis banko sąskaita, tačiau 2011 m. 
liepos 18 d. paskelbė tik rekomendaciją dėl 
galimybės naudotis pagrindine mokėjimo 
sąskaita; kadangi tik teisėkūros priemone 
įmanoma užtikrinti reikalingą teisinį 
tikrumą piliečiams;

F. kadangi Komisija 2011 m. darbo 
programoje pranešė paskelbsianti 
teisėkūros priemonę dėl galimybės 
naudotis banko sąskaita, tačiau 2011 m. 
liepos 18 d. paskelbė tik rekomendaciją dėl 
galimybės naudotis pagrindine mokėjimo 
sąskaita; kadangi savanoriškais bankų 
įsipareigojimais kol kas negalima 
veiksmingai užtikrinti universalios 
galimybės naudotis pagrindine mokėjimo 
sąskaita; kadangi tik teisėkūros priemone 
įmanoma užtikrinti reikalingą teisinį 
tikrumą piliečiams;

Or. de
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Pakeitimas 8
Emilie Turunen

Nuomonės projektas
F konstatuojamoji dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

F. kadangi Komisija 2011 m. darbo 
programoje pranešė paskelbsianti 
teisėkūros priemonę dėl galimybės 
naudotis banko sąskaita, tačiau 2011 m. 
liepos 18 d. paskelbė tik rekomendaciją dėl 
galimybės naudotis pagrindine mokėjimo 
sąskaita; kadangi tik teisėkūros priemone 
įmanoma užtikrinti reikalingą teisinį 
tikrumą piliečiams;

F. kadangi Komisija 2011 m. darbo 
programoje pranešė paskelbsianti 
teisėkūros priemonę dėl galimybės 
naudotis banko sąskaita, tačiau 2011 m. 
liepos 18 d. paskelbė tik rekomendaciją dėl 
galimybės naudotis pagrindine mokėjimo 
sąskaita; kadangi, nepaisant 
rekomendacijos, 15 valstybių narių vis dar 
neturi teisinių ar neprivalomų nuostatų, 
pagal kurias bankų būtų reikalaujama 
siūlyti pagrindines bankininkystės 
paslaugas; kadangi tik teisėkūros priemone 
įmanoma užtikrinti reikalingą teisinį 
tikrumą piliečiams; 

Or. en

Pakeitimas 9
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
F konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

F. kadangi Komisija 2011 m. darbo 
programoje pranešė paskelbsianti 
teisėkūros priemonę dėl galimybės 
naudotis banko sąskaita, tačiau 2011 m. 
liepos 18 d. paskelbė tik rekomendaciją dėl 
galimybės naudotis pagrindine mokėjimo 
sąskaita; kadangi tik teisėkūros priemone 
įmanoma užtikrinti reikalingą teisinį 
tikrumą paprastiems piliečiams;

F. kadangi Komisija 2011 m. darbo 
programoje pranešė paskelbsianti 
teisėkūros priemonę dėl galimybės 
naudotis banko sąskaita, tačiau 2011 m. 
liepos 18 d. paskelbė tik rekomendaciją dėl 
galimybės naudotis pagrindine mokėjimo 
sąskaita; kadangi teisėkūros priemone 
geriau įmanoma užtikrinti reikalingą 
teisinį tikrumą piliečiams;

Or. en
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Pakeitimas 10
Ashley Fox

Nuomonės projektas
F konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

F. kadangi Komisija 2011 m. darbo 
programoje pranešė paskelbsianti 
teisėkūros priemonę dėl galimybės 
naudotis banko sąskaita, tačiau 2011 m. 
liepos 18 d. paskelbė tik rekomendaciją dėl 
galimybės naudotis pagrindine mokėjimo 
sąskaita; kadangi tik teisėkūros priemone 
įmanoma užtikrinti reikalingą teisinį 
tikrumą piliečiams;

F. kadangi Komisija 2011 m. darbo 
programoje pranešė paskelbsianti 
teisėkūros priemonę dėl galimybės 
naudotis banko sąskaita, tačiau 2011 m. 
liepos 18 d. paskelbė tik rekomendaciją dėl 
galimybės naudotis pagrindine mokėjimo 
sąskaita; kadangi Komisija turėtų įvertinti 
visus politikos variantus atlikusi išsamų 
poveikio įvertinimą prieš pateikdama bet 
kokią teisėkūros priemonę, kuri, tiktai jei 
tai būtina, turėtų būti direktyvos formos;

Or. en

Pakeitimas 11
Hans-Peter Mayer

Nuomonės projektas
F a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Fa. kadangi, siekiant, kad pagrindinės 
mokėjimo sąskaitos paplistų, ir rinka turi 
atitinkamai prisitaikyti, tai yra 
pagrindinės mokėjimo sąskaitos kortelės 
turi būti plačiai pripažįstamos, pavyzdžiui, 
greta kredito kortelių; 

Or. de

Pakeitimas 12
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
G konstatuojamoji dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

G. kadangi neturėdami galimybės naudotis 
mokėjimo sąskaitomis vartotojai negali 
dalyvauti pagrindinių finansinių paslaugų 
rinkoje ir įsigyti svarbiausių prekių ir 
paslaugų, dėl to silpnėja socialinė ir 
finansinė įtrauktis ir dažnai nukenčia 
pažeidžiamiausi gyventojai;

G. kadangi neturėdami galimybės naudotis 
mokėjimo sąskaitomis vartotojai negali 
dalyvauti pagrindinių finansinių paslaugų 
rinkoje ir įsigyti svarbiausių prekių ir 
paslaugų, dėl to silpnėja socialinė ir 
finansinė įtrauktis;

Or. en

Pakeitimas 13
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
H konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

H. kadangi principai, kuriais remiantis 
suteikiama galimybė naudotis pagrindine 
mokėjimo sąskaita, turi būti nustatyti ir 
nuosekliai taikomi visoje Europos 
Sąjungoje, siekiant skatinti socialinę 
įtrauktį ir socialinę sanglaudą;

H. kadangi principai, kuriais remiantis 
suteikiama galimybė naudotis pagrindine 
mokėjimo sąskaita, turi būti nustatyti ir 
nuosekliai taikomi visoje Europos 
Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 14
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
J konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

J. kadangi studentai, darbuotojai ir 
paslaugų teikėjai, kurie Europoje nori būti 
judūs, dažnai susiduria su didelėmis 
kliūtimis;

J. kadangi asmenys, kurie Europoje nori 
būti judūs, dažnai susiduria su didelėmis 
kliūtimis;

Or. en
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Pakeitimas 15
Cornelis de Jong

Nuomonės projektas
J a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ja. kadangi dėl būdingų sunkumų, 
susijusių su bankininkystės praktika, 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
tam tikroms itin pažeidžiamoms 
visuomenės grupėms, pavyzdžiui, 
benamiams vartotojams, taip pat skaityti 
ir rašyti nemokantiems arba prastai 
skaitantiems ir rašantiems vartotojams bei 
pagyvenusiems vartotojams;

Or. en

Pakeitimas 16
Hans-Peter Mayer

Nuomonės projektas
K konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

K. kadangi šiuo metu bendroje mokėjimų 
eurais erdvėje (SEPA) ketinama užtikrinti, 
kad visiems nacionaliniams ir 
tarptautiniams sandoriams vykdyti užtektų 
vienos banko sąskaitos, tačiau šis procesas 
dar nebaigtas; kadangi esant tokiai padėčiai 
būtina imtis papildomų priemonių šio 
proceso poveikiui visose valstybėse narėse 
sustiprinti;

K. kadangi šiuo metu bendroje mokėjimų 
eurais erdvėje (SEPA) ketinama užtikrinti, 
kad visiems nacionaliniams ir 
tarptautiniams sandoriams vykdyti užtektų 
vienos banko sąskaitos, tačiau šis procesas 
dar nebaigtas; kadangi esant tokiai padėčiai 
būtina užtikrinti paslaugų ir dėl jų 
atsirandančių išlaidų skaidrumą bei imtis 
papildomų priemonių šio proceso poveikiui 
visose valstybėse narėse sustiprinti;

Or. de
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Pakeitimas 17
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
L konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

L. kadangi vartotojai, neturintys banko 
sąskaitos, priversti naudoti grynuosius 
pinigus ir dėl to ne tik turi mažiau 
galimybių pasirinkti mokėjimo būdą ir 
negali dalyvauti elektroninės prekybos 
sistemoje, bet ir moka brangiau, lyg iš jų 
būtų imama kokia „skurdo priemoka“;
kadangi su tuo susiduria visų pirma tam 
tikros neapsaugotos visuomenės grupės, 
kaip antai benamiai, vyresnio amžiaus 
žmonės ir imigrantai;

L. kadangi vartotojai, neturintys banko 
sąskaitos, priversti naudoti grynuosius 
pinigus ir dėl to ne tik turi mažiau
galimybių pasirinkti mokėjimo būdą ir 
negali dalyvauti elektroninės prekybos 
sistemoje, bet ir moka brangiau;

Or. en

Pakeitimas 18
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
M konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

M. kadangi neturint banko sąskaitos 
gyvenamosios vietos šalyje labai sumažėja 
galimybių gauti pastovų darbą, išsinuomoti 
būstą, mokėti mokesčius ir gauti 
atlyginimą; kadangi atsisakymas atidaryti 
banko sąskaitą ar ne tokių palankių sąlygų 
siūlymas motyvuojant gyvenamąja vieta 
yra diskriminacija, kuri dažnai yra 
nereikalinga ir prieštarauja piliečių ir 
darbuotojų laisvo judėjimo principui;

M. kadangi neturint banko sąskaitos 
gyvenamosios vietos šalyje labai sumažėja 
galimybių gauti pastovų darbą, išsinuomoti 
būstą, mokėti mokesčius ir gauti 
atlyginimą; kadangi atsisakymas atidaryti 
banko sąskaitą ar ne tokių palankių sąlygų 
siūlymas motyvuojant socialine ir 
ekonomine padėtimi yra diskriminacinis;

Or. en
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Pakeitimas 19
Emilie Turunen

Nuomonės projektas
N konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

N. kadangi ir vartotojams, ir įmonėms būtų 
naudinga, jei, Europos Parlamento užakyto 
tyrimo duomenimis, 30 mln. žmonių, 
neturinčių banko sąskaitos, būtų suteikiama 
galimybė naudotis pagrindine mokėjimo 
sąskaita ir taip sustiprinama vidaus rinka ir 
vartotojų teisės;

N. kadangi ir vartotojams, ir įmonėms būtų 
naudinga, jei, Europos Parlamento užakyto 
tyrimo duomenimis, 30 mln. vyresnių nei 
18 metų žmonių, neturinčių banko 
sąskaitos, būtų suteikiama galimybė 
naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita ir 
taip sustiprinama vidaus rinka ir vartotojų 
teisės;

Or. en

Pakeitimas 20
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
1 rekomendacijos pirma pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Pagal Direktyvą 2011/83/ES dėl vartotojų 
teisių vartotojas yra kiekvienas fizinis 
asmuo, kuris veikia siekdamas tikslų, 
nesusijusių su jo verslu, prekyba, amatu ir 
profesija. Formuluodama šią apibrėžtį 
Komisija turi aiškiai parodyti, kad ir judūs 
darbuotojai ir studentai yra vartotojai ir 
todėl turi teisę naudotis pagrindine 
mokėjimo sąskaita.

Pagal Direktyvą 2011/83/ES dėl vartotojų 
teisių vartotojas yra kiekvienas fizinis 
asmuo, kuris veikia siekdamas tikslų, 
nesusijusių su jo verslu, prekyba, amatu ir 
profesija. Formuluodama šią apibrėžtį 
Komisija turi aiškiai parodyti, kad ir visi
judūs Sąjungos gyventojai yra vartotojai ir 
todėl turi teisę naudotis pagrindine 
mokėjimo sąskaita.

Or. en

Pakeitimas 21
Emilie Turunen

Nuomonės projektas
1 rekomendacijos antra pastraipa
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Pagrindinė mokėjimo sąskaita yra banko 
sąskaita, kuria vartotojas, įmokėdamas į ją 
pinigus, gali atlikti visas pagrindines 
mokėjimo operacijas.

Pagrindinė mokėjimo sąskaita yra banko 
sąskaita, kuria vartotojas, įmokėdamas į ją 
pinigus, gali atlikti visas pagrindines 
mokėjimo sąskaitos operacijas, įskaitant 
galimybę įdėti pinigus į sąskaitą bei 
priimti operaciją, taip pat vykdyti 
tiesioginio debeto, kredito pervedimo, 
grynųjų išėmimo ir mokėjimo operacijas 
naudojant standartinę mokėjimo kortelę ir 
gaunant sąskaitos išrašą.

Or. en

Pakeitimas 22
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
1 rekomendacijos antra pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Pagrindinė mokėjimo sąskaita yra banko 
sąskaita, kuria vartotojas, įmokėdamas į ją 
pinigus, gali atlikti visas pagrindines
mokėjimo operacijas.

Pagrindinė mokėjimo sąskaita yra banko 
sąskaita, kuria vartotojas, įmokėdamas į ją 
pinigus, gali atlikti visas tipines mokėjimo 
operacijas.

Or. en

Pakeitimas 23
Liem Hoang Ngoc

Nuomonės projektas
1 rekomendacijos trečia pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Teisę naudotis pagrindine mokėjimo 
sąskaita turi turėti visi vartotojai, jei nėra 
rimtų tam prieštaraujančių priežasčių. 
Kalbama apie teisę naudotis pagrindine 
mokėjimo sąskaita, o ne apie galimybę 

Išbraukta.
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turėti banko sąskaitą. 

Or. en

Pakeitimas 24
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
1 rekomendacijos trečia pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Teisę naudotis pagrindine mokėjimo 
sąskaita turi turėti visi vartotojai, jei nėra 
rimtų tam prieštaraujančių priežasčių. 
Kalbama apie teisę naudotis pagrindine 
mokėjimo sąskaita, o ne apie galimybę 
turėti banko sąskaitą.

Teisę naudotis pagrindine mokėjimo 
sąskaita turi turėti visi vartotojai, jei nėra 
pagrįstų tam prieštaraujančių priežasčių. 
Kalbama apie teisę naudotis pagrindine 
mokėjimo sąskaita, o ne apie galimybę 
turėti banko sąskaitą.

Or. en

Pakeitimas 25
Ashley Fox

Nuomonės projektas
1 rekomendacijos trečia pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Teisę naudotis pagrindine mokėjimo 
sąskaita turi turėti visi vartotojai, jei nėra 
rimtų tam prieštaraujančių priežasčių.
Kalbama apie teisę naudotis pagrindine 
mokėjimo sąskaita, o ne apie galimybę 
turėti banko sąskaitą.

Teisę naudotis pagrindine mokėjimo 
sąskaita turi turėti visi vartotojai, jei nėra 
rimtų tam prieštaraujančių priežasčių, 
pavyzdžiui, sukčiavimo, pinigų plovimo ar 
neįforminto bankroto. Kalbama apie teisę 
naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita, o 
ne apie galimybę turėti banko sąskaitą.
Tačiau sąskaitos atidarymas ar veiklos 
sąskaitoje vykdymas turi būti įstaigos, 
suteikiančios prieigą, laikomas pagrįstu ir 
turėtų būti išlaikyti šios įstaigos 
įgaliojimai atmesti paraišką arba uždaryti 
sąskaitą, jei netenkinamos iš anksto 
apibrėžtos sąlygos.
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Or. en

Pakeitimas 26
Emilie Turunen

Nuomonės projektas
1 rekomendacijos trečia pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Teisę naudotis pagrindine mokėjimo 
sąskaita turi turėti visi vartotojai, jei nėra 
rimtų tam prieštaraujančių priežasčių. 
Kalbama apie teisę naudotis pagrindine 
mokėjimo sąskaita, o ne apie galimybę 
turėti banko sąskaitą.

Teisę naudotis pagrindine mokėjimo 
sąskaita turi turėti visi vartotojai. Teisė 
naudotis pagrindine banko mokėjimo 
sąskaita jokiomis aplinkybėmis neturėtų 
būti siejama su kitų produktų ar paslaugų 
įsigijimo, pavyzdžiui, draudimo ar 
papildomos banko sąskaitos atidarymo 
reikalavimu.

Or. en

Pakeitimas 27
Evelyne Gebhardt, Cornelis de Jong

Nuomonės projektas
2 rekomendacijos pirma pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
kiekvienas vartotojas, teisėtai gyvenantis 
Europos Sąjungoje, turėtų teisę atsidaryti ir 
naudoti pagrindinę mokėjimo sąskaitą, 
teikiamą jų teritorijoje veiklą vykdančio 
mokėjimo paslaugų teikėjo. Turėtų būti
nesvarbu, ar vartotojas kitoje valstybėje 
narėje jau turi sąskaitą, kuria jos teritorijoje 
jis gali naudotis 3 rekomendacijoje 
išvardytomis paslaugomis, ar neturi. Tokia 
teisė turėtų būti taikoma neatsižvelgiant į 
vartotojo finansinę padėtį.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
kiekvienas vartotojas, teisėtai gyvenantis 
Europos Sąjungoje, turėtų teisę atsidaryti ir 
naudoti pagrindinę mokėjimo sąskaitą, 
teikiamą jų teritorijoje veiklą vykdančio 
mokėjimo paslaugų teikėjo. Turėtų būti 
nesvarbu, ar vartotojas kitoje valstybėje 
narėje jau turi sąskaitą, kuria jos teritorijoje 
jis gali naudotis 3 rekomendacijoje 
išvardytomis paslaugomis, ar neturi. Tokia 
teisė turėtų būti taikoma neatsižvelgiant į 
vartotojo finansinę padėtį, pavyzdžiui, 
pajamų dydį ar reguliarumą, darbą, 
paskolų istoriją, įsiskolinimo lygį, 
asmeninę padėtį, susijusią su bankrotu ar 
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būsima sąskaitos veikla.

Or. en

Pakeitimas 28
Ashley Fox

Nuomonės projektas
2 rekomendacijos pirma pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
kiekvienas vartotojas, teisėtai gyvenantis 
Europos Sąjungoje, turėtų teisę atsidaryti ir 
naudoti pagrindinę mokėjimo sąskaitą, 
teikiamą jų teritorijoje veiklą vykdančio 
mokėjimo paslaugų teikėjo. Turėtų būti 
nesvarbu, ar vartotojas kitoje valstybėje 
narėje jau turi sąskaitą, kuria jos teritorijoje 
jis gali naudotis 3 rekomendacijoje 
išvardytomis paslaugomis, ar neturi. Tokia 
teisė turėtų būti taikoma neatsižvelgiant į 
vartotojo finansinę padėtį.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
kiekvienas vartotojas, teisėtai gyvenantis 
Europos Sąjungoje, turėtų teisę atsidaryti ir 
naudoti pagrindinę mokėjimo sąskaitą, 
teikiamą jų teritorijoje veiklą vykdančio 
mokėjimo paslaugų teikėjo. Turėtų būti 
nesvarbu, ar vartotojas kitoje valstybėje 
narėje jau turi sąskaitą, kuria jos teritorijoje 
jis gali naudotis 3 rekomendacijoje 
išvardytomis paslaugomis, ar neturi. Tokia 
teisė turėtų būti taikoma neatsižvelgiant į 
vartotojo finansinę padėtį, iškyrus teistumo 
dėl sukčiavimo, pinigų plovimo ir 
neįforminto bankroto, atvejais.

Or. en

Pakeitimas 29
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
2 rekomendacijos pirma pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
kiekvienas vartotojas, teisėtai gyvenantis 
Europos Sąjungoje, turėtų teisę atsidaryti ir 
naudoti pagrindinę mokėjimo sąskaitą, 
teikiamą jų teritorijoje veiklą vykdančio 
mokėjimo paslaugų teikėjo. Turėtų būti 
nesvarbu, ar vartotojas kitoje valstybėje 

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
kiekvienas vartotojas, teisėtai gyvenantis 
Europos Sąjungoje, turėtų teisę atsidaryti ir 
naudoti pagrindinę mokėjimo sąskaitą, 
teikiamą jų teritorijoje veiklą vykdančio 
komercinių mokėjimo paslaugų teikėjo. 
Turėtų būti nesvarbu, ar vartotojas kitoje 



PE487.690v03-00 16/45 AM\899713LT.doc

LT

narėje jau turi sąskaitą, kuria jos teritorijoje 
jis gali naudotis 3 rekomendacijoje 
išvardytomis paslaugomis, ar neturi. Tokia 
teisė turėtų būti taikoma neatsižvelgiant į 
vartotojo finansinę padėtį.

valstybėje narėje jau turi sąskaitą, kuria jos 
teritorijoje jis gali naudotis 
3 rekomendacijoje išvardytomis 
paslaugomis, ar neturi. Tokia teisė turėtų 
būti taikoma neatsižvelgiant į vartotojo 
finansinę padėtį.

Or. en

Pakeitimas 30
Hans-Peter Mayer

Nuomonės projektas
2 rekomendacijos pirma pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
kiekvienas vartotojas, teisėtai gyvenantis 
Europos Sąjungoje, turėtų teisę atsidaryti ir 
naudoti pagrindinę mokėjimo sąskaitą, 
teikiamą jų teritorijoje veiklą vykdančio 
mokėjimo paslaugų teikėjo. Turėtų būti 
nesvarbu, ar vartotojas kitoje valstybėje 
narėje jau turi sąskaitą, kuria jos teritorijoje 
jis gali naudotis 3 rekomendacijoje 
išvardytomis paslaugomis, ar neturi. Tokia 
teisė turėtų būti taikoma neatsižvelgiant į 
vartotojo finansinę padėtį.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
kiekvienas vartotojas, teisėtai gyvenantis 
Europos Sąjungoje, turėtų teisę atsidaryti ir 
naudoti pagrindinę mokėjimo sąskaitą, 
teikiamą jų teritorijoje veiklą vykdančio 
mokėjimo paslaugų teikėjo. Tačiau 
vartotojas turi įrodyti turintis sąsają su ta 
valstybe nare, kurioje ketina atsidaryti 
pagrindinę mokėjimo sąskaitą. Ta sąsaja 
gali būti, pvz., (planuojama) gyvenamoji 
vieta, (būsimas) darbas arba (būsimos) 
studijos. Atidarant sąskaitą turėtų būti 
nesvarbu, ar vartotojas kitoje valstybėje 
narėje jau turi sąskaitą, kuria jos teritorijoje 
jis gali naudotis 3 rekomendacijoje 
išvardytomis paslaugomis, ar neturi. Tokia 
teisė turėtų būti taikoma neatsižvelgiant į 
vartotojo finansinę padėtį.

Or. de

Pakeitimas 31
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
2 rekomendacijos antra pastraipa
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų numatyti, kad visi 
bankai, užsiimantys privačios 
bankininkystės veikla, būtų įpareigoti 
teikti pagrindines sąskaitas, siekiant 
užkirsti kelią diskriminacijai ir 
nesąžiningai bankų konkurencijai, jei 
valstybė narė nėra numačiusi kitų specialių 
priemonių.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visi 
bankai, besiverčiantys mažmeninės 
bankininkystės veikla, būtų įpareigoti teikti 
pagrindines sąskaitas, siekiant užkirsti 
kelią diskriminacijai ir nesąžiningai bankų 
konkurencijai, jei valstybė narė nėra 
numačiusi kitų specialių priemonių.

Or. en

Pakeitimas 32
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
2 rekomendacijos antra pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų numatyti, kad visi 
bankai, užsiimantys privačios 
bankininkystės veikla, būtų įpareigoti teikti 
pagrindines sąskaitas, siekiant užkirsti 
kelią diskriminacijai ir nesąžiningai bankų 
konkurencijai, jei valstybė narė nėra 
numačiusi kitų specialių priemonių.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visi 
bankai, užsiimantys privačios 
bankininkystės veikla, būtų įpareigoti teikti 
pagrindines sąskaitas, nenustatydami 
jokios pareigos įsigyti papildomas banko 
paslaugas ir produktus, siekiant užkirsti 
kelią diskriminacijai ir nesąžiningai bankų 
konkurencijai, jei valstybė narė nėra 
numačiusi kitų specialių priemonių.

Or. el

Pakeitimas 33
Ashley Fox

Nuomonės projektas
2 rekomendacijos antra pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visi 
bankai, užsiimantys privačios 

Kiekviena valstybė narė gali nuspręsti, ar 
prieiga prie pagrindinių banko paslaugų 
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bankininkystės veikla, būtų įpareigoti 
teikti pagrindines sąskaitas, siekiant 
užkirsti kelią diskriminacijai ir 
nesąžiningai bankų konkurencijai, jei 
valstybė narė nėra numačiusi kitų 
specialių priemonių.

turėtų būti suteikta vienai ar kelioms 
bankinėms ar nebankinėms institucijoms 
(kitiems mokėjimo paslaugų teikėjams).

Or. en

Pakeitimas 34
Emilie Turunen

Nuomonės projektas
2 rekomendacijos antra pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų numatyti, kad visi 
bankai, užsiimantys privačios 
bankininkystės veikla, būtų įpareigoti 
teikti pagrindines sąskaitas, siekiant 
užkirsti kelią diskriminacijai ir 
nesąžiningai bankų konkurencijai, jei 
valstybė narė nėra numačiusi kitų specialių 
priemonių

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visi 
mokėjimo paslaugų teikėjai, kaip jie 
apibrėžti 2007 m. lapkričio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų 
vidaus rinkoje1, būtų įpareigoti teikti 
pagrindines sąskaitas, siekiant užkirsti 
kelią diskriminacijai ir nesąžiningai bankų 
konkurencijai, jei valstybė narė nėra 
numačiusi kitų specialių priemonių
____________________

1 OL L 319, 2007 12 5, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 35
Anna Hedh

Nuomonės projektas
2 rekomendacijos antra pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų numatyti, kad visi 
bankai, užsiimantys privačios 
bankininkystės veikla, būtų įpareigoti teikti 

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visi 
mokėjimo paslaugų teikėjai, užsiimantys 
privačios bankininkystės veikla, būtų 
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pagrindines sąskaitas, siekiant užkirsti 
kelią diskriminacijai ir nesąžiningai bankų 
konkurencijai, jei valstybė narė nėra 
numačiusi kitų specialių priemonių.

įpareigoti teikti pagrindines sąskaitas, 
siekiant užkirsti kelią diskriminacijai ir 
nesąžiningai bankų konkurencijai, jei 
valstybė narė nėra numačiusi kitų specialių 
priemonių.

Or. en

Pakeitimas 36
Cornelis de Jong

Nuomonės projektas
2 rekomendacijos antra pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų numatyti, kad visi 
bankai, užsiimantys privačios 
bankininkystės veikla, būtų įpareigoti teikti 
pagrindines sąskaitas, siekiant užkirsti 
kelią diskriminacijai ir nesąžiningai bankų 
konkurencijai, jei valstybė narė nėra 
numačiusi kitų specialių priemonių.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visi 
bankai, užsiimantys privačios 
bankininkystės veikla, būtų įpareigoti teikti 
pagrindines sąskaitas, siekiant užkirsti 
kelią diskriminacijai ir nesąžiningai bankų 
konkurencijai, jei valstybė narė nėra 
numačiusi kitų specialių priemonių. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
pažeidžiamoms visuomenės grupėms, kaip 
antai benamiams, taip pat skaityti ir rašyti 
nemokantiesiems arba prastai 
skaitantiesiems ir rašantiesiems būtų 
aktyviai padedama atidaryti pagrindines 
mokėjimo sąskaitas, be kita ko, skatinant 
bankininkystės sektoriaus ir 
nevyriausybinių organizacijų, 
įsipareigojusių padėti šioms 
pažeidžiamoms grupėms, susitarimo 
memorandumą.

Or. en

Pakeitimas 37
Hans-Peter Mayer

Nuomonės projektas
2 rekomendacijos antra pastraipa
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų numatyti, kad visi 
bankai, užsiimantys privačios 
bankininkystės veikla, būtų įpareigoti teikti 
pagrindines sąskaitas, siekiant užkirsti 
kelią diskriminacijai ir nesąžiningai bankų 
konkurencijai, jei valstybė narė nėra 
numačiusi kitų specialių priemonių.

Valstybės narės turėtų numatyti, kad visi 
bankai, veikiantys bendrosios privačios 
bankininkystės srityje, būtų įpareigoti teikti 
pagrindines sąskaitas, siekiant užkirsti 
kelią diskriminacijai ir nesąžiningai bankų 
konkurencijai, jei valstybė narė nėra 
numačiusi kitų specialių priemonių.

Or. de

Pakeitimas 38
Hans-Peter Mayer

Nuomonės projektas
2 rekomendacijos 2 a pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Šis įsipareigojimas turėtų būti netaikomas 
šiems mokėjimo paslaugų teikėjams:
a) mokėjimo paslaugų teikėjams pagal 
2007 m. lapkričio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų 
vidaus rinkoje1 1 straipsnio 1 dalies e ir 
f punktus;
b) mokėjimo įstaigoms, kurios tik įgaliotos 
teikti vieną ar daugiau mokėjimo 
paslaugų pagal Direktyvos 2007/64/EB 
priedo 4 ir 7 punktus;
c) mokėjimo paslaugų teikėjams, 
neveikiantiems bendrosios privačios 
bankininkystės srityje.
____________________

1 OL L 319, 2007 12 5, p. 1.

Or. de
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Pakeitimas 39
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
2 rekomendacijos 2 a pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Principai, kuriais remiantis suteikiama 
galimybė naudotis pagrindine mokėjimo 
sąskaita, turi būti nustatyti ir nuosekliai 
taikomi visoje Europos Sąjungoje, 
siekiant skatinti socialinę įtrauktį ir 
socialinę sanglaudą. Nešališkas ir 
sąžiningas elgesys su vartotojais, 
išskirtinis dėmesys pažeidžiamų grupių 
poreikiams, informacijos apie produkto 
naudą, riziką ir sąlygas atskleidimas ir jos 
skaidrumas, taip pat būtinybė daugiau 
pastangų skirti finansiniam vartotojų 
švietimui ir jų informuotumui – tai tik keli 
iš šių principų. Reikia atsižvelgti ir į 
skirtingus bankininkystės įpročius 
Europos Sąjungoje.

Or. de

Pakeitimas 40
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
2 rekomendacijos 2 b pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Atsižvelgiant į labai įvairias priežastis, dėl 
kurių suvaržoma galimybė naudotis 
banko sąskaita ar jos visai nesuteikiama, 
reikia kuo greičiau rasti sprendimą visose 
Europos Sąjungos valstybėse narėse, kad 
vartotojai galėtų naudotis universalia 
teise turėti banko sąskaitą. Todėl Europos 
Komisija turi nedelsdama pateikti 
atitinkamą projektą dėl teisės akto, kad 
Europos lygmeniu teisės aktais būtų 
įtvirtinta teisė naudotis pagrindine 
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mokėjimo sąskaita. 

Or. de

Pakeitimas 41
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
2 rekomendacijos 2 c pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Kaip ši galimybė naudotis pagrindine 
mokėjimo sąskaita bus įtvirtinta 
valstybėse narėse, dėl finansinių paslaugų 
teikėjų struktūrų įvairovės turėtų būti 
paliekama spręsti valstybėms narėms.

Or. de

Pakeitimas 42
Emilie Turunen

Nuomonės projektas
2 rekomendacijos 2 a pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Tačiau siekiant išvengti nepagrįstos 
naštos mokėjimo paslaugų teikėjams, 
siūlantiems paslaugas, nesusijusias su 
paslaugomis, būtinomis pagrindinei 
banko sąskaitai, nuo pareigos suteikti 
tokią sąskaitą turėtų būti atleidžiami:
a. mokėjimo paslaugų teikėjai, išvardyti 
2007 m. lapkričio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų 
vidaus rinkoje1 1 straipsnio 1 dalies e ir f 
punktuose;
b. mokėjimo institucijos, įgaliotos teikti tik 
vieną ar daugiau Direktyvos 2007/64/EB 
priedo 4–7 punktuose išvardytų paslaugų.
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____________________

1 OL L 319, 2007 12 5, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 43
Cornelis de Jong

Nuomonės projektas
2 rekomendacijos trečia pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad, 
atmetęs prašymą atidaryti pagrindinę 
mokėjimo sąskaitą, mokėjimo paslaugų 
teikėjas nedelsdamas raštu suprantamai, 
aiškiai ir nemokamai vartotoją informuotų 
apie tokio prašymo atmetimo priežastis ir 
pagrindą bei teisių gynimo priemones. Ši 
teisė gauti informaciją gali būti apribota 
teisėkūros priemonėmis, kai toks 
apribojimas yra būtina ir tinkama priemonė 
visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos 
tikslams apginti.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
mokėjimo paslaugų teikėjo atsisakymo 
priežastys būtų iš esmės apribotos tik 
ankstesniais finansiniais ar ekonominiais 
baudžiamaisiais nusikaltimais, o atmetus
prašymą atidaryti pagrindinę mokėjimo 
sąskaitą, mokėjimo paslaugų teikėjas 
nedelsdamas raštu suprantamai, aiškiai ir 
nemokamai vartotoją informuotų apie tokio 
prašymo atmetimo priežastis ir pagrindą 
bei teisių gynimo priemones. Ši teisė gauti 
informaciją gali būti apribota teisėkūros 
priemonėmis, kai toks apribojimas yra 
būtina ir tinkama priemonė visuomenės 
saugumo ir viešosios tvarkos tikslams 
apginti.

Or. en

Pakeitimas 44
Evelyne Gebhardt, Cornelis de Jong

Nuomonės projektas
2 rekomendacijos trečia pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad, 
atmetęs prašymą atidaryti pagrindinę 
mokėjimo sąskaitą, mokėjimo paslaugų 
teikėjas nedelsdamas raštu suprantamai, 

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad, 
atmetęs prašymą atidaryti pagrindinę 
mokėjimo sąskaitą, mokėjimo paslaugų 
teikėjas nedelsdamas raštu suprantamai, 
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aiškiai ir nemokamai vartotoją informuotų 
apie tokio prašymo atmetimo priežastis ir 
pagrindą bei teisių gynimo priemones. Ši 
teisė gauti informaciją gali būti apribota 
teisėkūros priemonėmis, kai toks 
apribojimas yra būtina ir tinkama priemonė 
visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos 
tikslams apginti.

aiškiai ir nemokamai vartotoją informuotų 
apie tokio prašymo atmetimo priežastis ir 
pagrindą bei teisių gynimo priemones. Ši 
teisė gauti informaciją gali būti apribota 
teisėkūros priemonėmis, kai toks 
apribojimas yra būtina ir tinkama priemonė 
visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos 
tikslams apginti. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti vartotojų galimybę apskųsti 
sprendimą dėl atsisakymo.

Or. en

Pakeitimas 45
Anna Hedh

Nuomonės projektas
2 rekomendacijos 3 a pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Komisija ir valstybės narės turėtų siekti 
papildomai tikslinti kovos su pinigų 
plovimu ir kovos su terorizmu 
finansavimo teisės aktų aiškinimą, 
siekdamos užtikrinti, kad jie būtų taikomi 
subalansuotai ir proporcingai, 
atsižvelgiant į pagrindines bankininkystės 
paslaugas. Niekam neturi būti dėl šių 
priežasčių draudžiama atidaryti 
pagrindinę mokėjimo sąskaitą arba 
neleisti ja naudotis, nebent yra pagrįstų 
priežasčių tai daryti. Tokie teisės aktai 
niekada neturėtų būti naudojami kaip 
nepagrįstas pretekstas atmesti mažiau 
komerciškai patrauklius vartotojus.

Or. en

Pakeitimas 46
Anna Hedh

Nuomonės projektas
2 rekomendacijos 3 b pastraipa (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
vartotojų išsamios patikros procedūros 
nelemtų diskriminacinės praktikos ar 
vartotojų, neturinčių nuolatinės 
gyvenamosios vietos ar įprasto tapatybės 
įrodymo, nereikalingai nelankstaus 
vertinimo. Ypatingą dėmesį reikėtų 
atkreipti į tikslinių priemonių ir 
procedūrų, pagal kurias nuolatinės 
gyvenamosios vietos ar įprasto tapatybės 
įrodymo neturintys klientai galėtų atitikti 
išsamios patikros reikalavimus, taikymą. 
Prireikus valstybės narės turėtų nustatyti 
konkrečias sistemas šiems vartotojams 
padėti, pagal kurias valdžios institucijos ir 
socialinės tarnybos, bendradarbiaudamos 
su mokėjimo paslaugų teikėjais, sukurtų 
patikimas ir saugias netipines priemones, 
kad būtų pragmatiškai išspręstos adreso ir 
tapatybės nustatymo problemos.

Or. en

Pakeitimas 47
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
2 a rekomendacija (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a rekomendacija (teisės aktai dėl pinigų 
plovimo ir terorizmo finansavimo)

Teisė naudotis pagrindine mokėjimo 
sąskaita valstybėse narėse turėtų būti 
suteikiama laikantis 2005 m. spalio 26 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2005/60/EB dėl finansų 
sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo 
pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 
nustatytų reikalavimų, ypač nuostatų dėl 
deramo klientų tikrinimo. Teisės aktas, 
kurį prašoma priimti, neturi daryti 
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poveikio mokėjimo paslaugų teikėjų 
pareigoms, atsirandančioms iš atitinkamų 
Europos Sąjungos ar valstybių narių 
teisės aktų dėl pinigų plovimo ir terorizmo 
finansavimo.

Or. de

Pakeitimas 48
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos pirma pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Turėtų būti užtikrinamos visos mokėjimo 
operacijos, reikalingos mokėjimo sąskaitai 
atidaryti, tvarkyti ir uždaryti, paslaugos, 
kuriomis į mokėjimo sąskaitą įmokami 
pinigai, tiesioginio debeto operacijos, 
kredito pervedimo operacijos ir mokėjimo 
operacijos mokėjimo kortele, kurią galima 
naudoti kasdieniams reikalams. 

Turėtų būti užtikrinamos visos mokėjimo 
operacijos, reikalingos mokėjimo sąskaitai 
atidaryti, tvarkyti ir uždaryti, paslaugos, 
kuriomis į mokėjimo sąskaitą įmokami 
pinigai, tiesioginio debeto operacijos, 
kredito pervedimo operacijos, taip pat 
fizinio ir nuotolinio mokėjimo operacijos 
mokėjimo kortele, kurią galima naudoti 
kasdieniams reikalams. 

Or. en

Pakeitimas 49
Liem Hoang Ngoc

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos pirma pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Turėtų būti užtikrinamos visos mokėjimo 
operacijos, reikalingos mokėjimo sąskaitai 
atidaryti, tvarkyti ir uždaryti, paslaugos, 
kuriomis į mokėjimo sąskaitą įmokami 
pinigai, tiesioginio debeto operacijos, 
kredito pervedimo operacijos ir mokėjimo 
operacijos mokėjimo kortele, kurią galima 
naudoti kasdieniams reikalams.

Turėtų būti užtikrinamos visos mokėjimo 
operacijos, reikalingos mokėjimo sąskaitai 
atidaryti, tvarkyti ir uždaryti, paslaugos, 
kuriomis į mokėjimo sąskaitą įmokami 
pinigai, tiesioginio debeto operacijos, 
kredito pervedimo operacijos ir mokėjimo 
operacijos mokėjimo kortele, kurią galima 
naudoti kasdieniams reikalams. Atliekamų 
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operacijų skaičius neturėtų būti 
ribojamas.

Or. en

Pakeitimas 50
Hans-Peter Mayer

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos pirma pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Turėtų būti užtikrinamos visos mokėjimo 
operacijos, reikalingos mokėjimo sąskaitai 
atidaryti, tvarkyti ir uždaryti, paslaugos, 
kuriomis į mokėjimo sąskaitą įmokami 
pinigai, tiesioginio debeto operacijos, 
kredito pervedimo operacijos ir mokėjimo 
operacijos mokėjimo kortele, kurią galima 
naudoti kasdieniams reikalams. 

Turėtų būti be diskriminacijos
užtikrinamos visos mokėjimo operacijos,
reikalingos mokėjimo sąskaitai atidaryti, 
tvarkyti ir uždaryti bei sąskaitos išrašams 
teikti, paslaugos, kuriomis į mokėjimo 
sąskaitą įmokami pinigai, paslaugos, 
kuriomis nuo mokėjimo sąskaitos 
nurašomi grynieji pinigai, taip pat
tiesioginio debeto operacijos, kredito 
pervedimo operacijos ir mokėjimo 
operacijos mokėjimo kortele, kurią galima 
naudoti kasdieniams reikalams. 

Or. de

Pakeitimas 51
Emilie Turunen

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos pirma pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Turėtų būti užtikrinamos visos mokėjimo 
operacijos, reikalingos mokėjimo sąskaitai 
atidaryti, tvarkyti ir uždaryti, paslaugos, 
kuriomis į mokėjimo sąskaitą įmokami 
pinigai, tiesioginio debeto operacijos, 
kredito pervedimo operacijos ir mokėjimo 
operacijos mokėjimo kortele, kurią galima 
naudoti kasdieniams reikalams.

Turėtų būti užtikrinamos visos mokėjimo 
operacijos, reikalingos mokėjimo sąskaitai 
atidaryti, tvarkyti ir uždaryti, paslaugos, 
kuriomis į mokėjimo sąskaitą įmokami 
pinigai, priimama operacija ir vykdomos
tiesioginio debeto operacijos, kredito 
pervedimo operacijos ir mokėjimo 
operacijos mokėjimo kortele, kurią galima 
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naudoti kasdieniams reikalams.

Or. en

Pakeitimas 52
Hans-Peter Mayer

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos antra pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Norint turėti galimybę naudotis pagrindine 
mokėjimo sąskaita, neturėtų būti privaloma 
pirkti papildomų paslaugų.

Norint turėti galimybę naudotis pagrindine 
mokėjimo sąskaita, neturėtų būti privaloma 
pirkti papildomų paslaugų, pavyzdžiui, 
draudimo, taip pat tai neturėtų būti 
susiejama su sąlygomis, nesusijusiomis su 
pinigais, pavyzdžiui, su sąlyga, kad 
pirmiau būtų sudaroma nuomos sutartis.

Or. de

Pakeitimas 53
Anna Hedh

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos trečia pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
pagrindinė mokėjimo sąskaita būtų 
teikiama arba nemokamai, arba už deramą 
mokestį.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
pagrindinė mokėjimo sąskaita būtų 
teikiama arba nemokamai, arba už deramą 
mokestį. Jeigu yra imami mokesčiai, jie 
turėtų būti tokie, kad nė vienam vartotojui 
dėl su mokesčiu susijusių priežasčių 
nebūtų užkirstas kelias atidaryti 
pagrindinę mokėjimo sąskaitą ir ją 
naudoti.

Or. en
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Pakeitimas 54
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos trečia pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
pagrindinė mokėjimo sąskaita būtų 
teikiama arba nemokamai, arba už deramą 
mokestį. 

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
pagrindinė mokėjimo sąskaita būtų 
teikiama arba nemokamai, arba už deramą 
mokestį. Valstybės narės privalo ypač 
atidžiai užtikrinti, kad paslaugos, susijusios 
su galimybe turėti pagrindinę mokėjimo 
sąskaitą, būtų nemokamai siūlomos mažas 
pajamas turintiems arba asmeninį bankrotą 
patyrusiems vartotojams.

Or. el

Pakeitimas 55
Emilie Turunen

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos trečia pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
pagrindinė mokėjimo sąskaita būtų 
teikiama arba nemokamai, arba už deramą 
mokestį.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
pagrindinė mokėjimo sąskaita 
pageidautinai būtų teikiama nemokamai. 
Mokesčiai negali viršyti mokėjimo 
paslaugų teikėjo patirtų paslaugos teikimo 
sąnaudų ir bet kuriuo atveju neturėtų 
viršyti dešimties eurų per metus.

Or. en

Pakeitimas 56
Liem Hoang Ngoc

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos trečia pastraipa
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
pagrindinė mokėjimo sąskaita būtų 
teikiama arba nemokamai, arba už deramą 
mokestį. 

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
pagrindinė mokėjimo sąskaita būtų 
teikiama nemokamai. 

Or. en

Pakeitimas 57
Anna Hedh

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos 3 a pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Mokėjimo paslaugų teikėjų turėtų būti 
reikalaujama užtikrinti, kad tarp jų 
siūlomų produktų pagrindinė sąskaita 
visada, nepaisant palyginimo būdo, būtų 
prieinamiausia sąskaita pagrindinėms 
mokėjimo operacijoms atlikti.

Or. en

Pakeitimas 58
Anna Hedh

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos 3 b pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti, kad pagrindinių 
paslaugų kainos iš esmės netaptų 
nepagrįstos, kiekvienai valstybei narei 
turėtų būti leidžiama nustatyti metinių 
mokesčių, susijusių su pagrindinės 
mokėjimo sąskaitos atidarymu ir 
naudojimu, bendros sumos aukščiausią 
leistiną ribą. 
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Or. en

Pakeitimas 59
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos 3 a pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė taip pat turi 
nustatyti, kas yra pagrįstas mokestis, 
atsižvelgiant į tokius kriterijus kaip 
nacionalinių pajamų lygis ir vidutiniai 
mokėjimo sąskaitos mokesčiai arba visa 
pagrindinių mokėjimo sąskaitų teikimo 
kaina.

Or. el

Pakeitimas 60
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos 3 a pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Jei mokėjimo paslaugų teikėjas iš 
vartotojo ima mokestį už pagrindinės 
mokėjimo sąskaitos atidarymą, tvarkymą 
ir uždarymą bei už naudojimąsi 
3 rekomendacijoje išvardytomis viena, 
keliomis ar visomis paslaugomis, šios 
išlaidos turėtų būti vartotojui finansiškai 
priimtinos ir deramos.

Or. de

Pakeitimas 61
Ashley Fox
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Nuomonės projektas
3 rekomendacijos ketvitra pastraipa 

Nuomonės projektas Pakeitimas

Galimybė naudoti išankstinio mokėjimo 
korteles ar kitos tam pačiam tikslui skirtos 
mokėjimo galimybės, kurios taikomos kai 
kuriose valstybėse narėse, turėtų būti 
apsvarstytos ir plėtojamos kaip papildoma 
priemonė greta pagrindinės mokėjimo
sąskaitos.

Galimybė naudoti išankstinio mokėjimo 
korteles ar kitos tam pačiam tikslui skirtos 
mokėjimo galimybės, teikiamos bankinių 
ar nebankinių institucijų, pavyzdžiui, 
mokėjimai mobiliuoju telefonu, kurios 
taikomos kai kuriose valstybėse narėse ir 
kurios teikia tokias pats funkcijas kaip ir 
pagrindinė mokėjimo sąskaita, turėtų būti 
apsvarstytos ir plėtojamos kaip galima 
alternatyva pagrindinei mokėjimo
sąskaitai.

Or. en

Pakeitimas 62
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos penkta pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Šiuo metu dauguma pagrindinių banko 
sąskaitų galima naudotis tik internete, dėl 
to jos labai tinka elektroninei prekybai, 
tačiau kartu jomis negali naudotis dalis 
visuomenės, visų pirma prieigos prie 
interneto neturintys arba vyresnio amžiaus 
gyventojai. Taip šie vartotojai gali 
atsidurti nepalankioje padėtyje, todėl 
reikėtų užtikrinti, kad numatyta pagrindinė 
mokėjimo sąskaita būtų patogi vartotojui, 
paprasta ir saugi.

Šiuo metu dauguma pagrindinių banko 
sąskaitų galima naudotis tik internete, dėl 
to jos labai tinka elektroninei prekybai, 
tačiau kartu jomis negali naudotis prieigos 
prie interneto neturintys asmenys. Todėl
reikėtų užtikrinti, kad numatyta pagrindinė 
mokėjimo sąskaita būtų patogi vartotojui, 
paprasta ir saugi.

Or. en

Pakeitimas 63
Konstantinos Poupakis
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Nuomonės projektas
3 rekomendacijos penkta pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Šiuo metu dauguma pagrindinių banko 
sąskaitų galima naudotis tik internete, dėl 
to jos labai tinka elektroninei prekybai, 
tačiau kartu jomis negali naudotis dalis 
visuomenės, visų pirma prieigos prie 
interneto neturintys arba vyresnio amžiaus 
gyventojai. Taip šie vartotojai gali atsidurti 
nepalankioje padėtyje, todėl reikėtų 
užtikrinti, kad numatyta pagrindinė 
mokėjimo sąskaita būtų patogi vartotojui, 
paprasta ir saugi. 

Šiuo metu dauguma pagrindinių banko 
sąskaitų galima naudotis tik internete, dėl 
to jos labai tinka elektroninei prekybai, 
tačiau kartu jomis negali naudotis dalis 
visuomenės, visų pirma prieigos prie 
interneto neturintys arba vyresnio amžiaus 
gyventojai. Taip šie vartotojai gali atsidurti 
nepalankioje padėtyje, todėl reikėtų 
užtikrinti, kad numatyta pagrindinė 
mokėjimo sąskaita būtų patogi vartotojui, 
paprasta ir saugi. Be to, tokių sąskaitų 
valdymas turi būti įmanomas ne tik 
internetu, SMS ir taikant kitas esamas 
nuotolinės bankininkystės procedūras, bet 
ir vietos bankų filialuose.

Or. el

Pakeitimas 64
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos penkta pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Šiuo metu dauguma pagrindinių banko 
sąskaitų galima naudotis tik internete, dėl 
to jos labai tinka elektroninei prekybai, 
tačiau kartu jomis negali naudotis dalis 
visuomenės, visų pirma prieigos prie 
interneto neturintys arba vyresnio amžiaus 
gyventojai. Taip šie vartotojai gali atsidurti 
nepalankioje padėtyje, todėl reikėtų 
užtikrinti, kad numatyta pagrindinė 
mokėjimo sąskaita būtų patogi vartotojui, 
paprasta ir saugi.

Šiuo metu dauguma pagrindinių banko 
sąskaitų galima naudotis tik internete, dėl 
to jos labai tinka elektroninei prekybai, 
tačiau kartu jomis negali naudotis dalis 
visuomenės, visų pirma prieigos prie 
interneto neturintys arba vyresnio amžiaus 
gyventojai. Taip šie vartotojai gali atsidurti 
nepalankioje padėtyje, todėl reikėtų 
užtikrinti, kad numatyta pagrindinė 
mokėjimo sąskaita būtų patogi vartotojui, 
paprasta ir saugi ir kad ja būtų galima 
naudotis ir internetu, mobiliuoju telefonu 
ar kitomis esamomis ryšių priemonėmis, 
ir įprastuose bankų filialuose.
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Or. de

Pakeitimas 65
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos 5 a pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Reikia vengti bet kokios diskriminacijos, 
susijusios su naudojimusi pagrindine 
mokėjimo sąskaita.

Or. de

Pakeitimas 66
Liem Hoang Ngoc

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos šešta pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Keičiant banką arba uždarant banko 
sąskaitą vartotojui neturi atsirasti pernelyg 
didelių administracinių išlaidų ar kliūčių. 

Uždarant banko sąskaitą vartotojui neturi 
atsirasti administracinių išlaidų ar kliūčių. 

Or. en

Pakeitimas 67
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos septinta pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Iš vartotojo neturi būti imama jokių
mokesčių ar baudų už tai, kad jis 
pereikvoja sąskaitą dėl nuo jo 
nepriklausančių aplinkybių, kaip antai 

Vartotojams turėtų būti aiškiai pranešama 
apie mokesčius ar finansines baudas už 
tai, kad jie pereikvoja sąskaitą.
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lėšų sąskaitoje trūkumas dėl vėlavimo 
įskaityti arba pirmalaikių mokėjimų (pvz., 
dėl pasikartojančių debeto operacijų, kai 
pinigai iš sąskaitos visada nurašomi tą 
pačią dieną). Prireikus valstybės narės, 
atsižvelgdamos konkrečiai į šiuos atvejus, 
gali leisti šiek tiek pereikvoti sąskaitą.

Or. en

Pakeitimas 68
Ashley Fox

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos septinta pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Iš vartotojo neturi būti imama jokių 
mokesčių ar baudų už tai, kad jis 
pereikvoja sąskaitą dėl nuo jo 
nepriklausančių aplinkybių, kaip antai 
lėšų sąskaitoje trūkumas dėl vėlavimo 
įskaityti arba pirmalaikių mokėjimų (pvz., 
dėl pasikartojančių debeto operacijų, kai 
pinigai iš sąskaitos visada nurašomi tą 
pačią dieną). Prireikus valstybės narės, 
atsižvelgdamos konkrečiai į šiuos atvejus, 
gali leisti šiek tiek pereikvoti sąskaitą.

Prireikus valstybės narės, atsižvelgdamos 
konkrečiai į šiuos atvejus, gali leisti paimti 
nedidelę paskolą, kad laikinai būtų 
padengtas neigiamas likutis. Visi 
standartiniai mokesčiai už nedideles 
paskolas turėtų būti priimtini ir, 
atsižvelgiant į įprastą paslaugų teikėjo 
kainodarą, nemažiau palankūs.

Or. en

Pakeitimas 69
Hans-Peter Mayer

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos septinta pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Iš vartotojo neturi būti imama jokių 
mokesčių ar baudų už tai, kad jis 
pereikvoja sąskaitą dėl nuo jo 
nepriklausančių aplinkybių, kaip antai 

Prireikus valstybės narės gali leisti šiek 
tiek pereikvoti sąskaitą. Sąskaitos 
pereikvojimo mokestis turėtų būti klientui 
finansiškai prieinamas ir, atsižvelgiant į 
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lėšų sąskaitoje trūkumas dėl vėlavimo 
įskaityti arba pirmalaikių mokėjimų (pvz., 
dėl pasikartojančių debeto operacijų, kai 
pinigai iš sąskaitos visada nurašomi tą 
pačią dieną). Prireikus valstybės narės, 
atsižvelgdamos konkrečiai į šiuos atvejus,
gali leisti šiek tiek pereikvoti sąskaitą.

įprastą paslaugų teikėjo kainodarą, ne 
mažiau palankus.

Or. de

Pakeitimas 70
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos aštunta pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Be to, valstybės narės gali savo nuožiūra 
numatyti pereikvojimo galimybę 
neviršijant tam tikrų ribų.

Išbraukta. 

Or. en

Pakeitimas 71
Anna Hedh

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos 9 a pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Vartotojai, kuriems yra skirta pagrindinių 
mokėjimo sąskaitų paslauga, sudaro 
specifinių interesų ir poreikių vartotojų 
grupę. Siekiant užtikrinti, kad ši grupė 
galėtų būti aptarnaujama atidžiai ir 
paslaugiai, tokias sąskaitas siūlančių 
mokėjimo paslaugų teikėjų darbuotojai 
šiuo atžvilgiu turėtų būti tinkamai 
apmokyti, turėtų pakankamai laiko ir 
jiems būtų nustatomi pagrįstai pritaikyti 
tiksliniai pardavimo rodikliai.
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Or. en

Pakeitimas 72
Hans-Peter Mayer

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos dešimta pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų pradėti informavimo 
kampanijas dėl galimybės naudotis 
pagrindine mokėjimo sąskaita, atkreipiant 
dėmesį į tvarką, kurios reikia laikytis norint 
pasinaudoti teise naudotis pagrindine 
mokėjimo sąskaita, taip pat į skundų 
teikimo ir ginčų sprendimo neteismine
tvarka procedūras. Didinti vartotojų 
finansinį informuotumą labai svarbu, nes 
taip stiprinama jų padėtis ir užtikrinama 
įtrauktis į vidaus rinką. 

Valstybės narės, pasitelkdamos valstybines 
institucijas ir bendradarbiaudamos su 
vartotojų organizacijomis arba 
konsultacinėmis specialiosiomis 
institucijomis, turėtų pradėti informavimo 
kampanijas dėl galimybės naudotis 
pagrindine mokėjimo sąskaita, atkreipiant 
dėmesį į tvarką, kurios reikia laikytis norint 
pasinaudoti teise naudotis pagrindine 
mokėjimo sąskaita, taip pat į skundų 
teikimo ir ginčų sprendimo neteismine 
tvarka procedūras. Didinti vartotojų 
finansinį informuotumą labai svarbu, nes 
taip stiprinama jų padėtis ir užtikrinama 
įtrauktis į vidaus rinką. 

Or. de

Pakeitimas 73
Emilie Turunen

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos dešimta pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų pradėti informavimo 
kampanijas dėl galimybės naudotis 
pagrindine mokėjimo sąskaita, atkreipiant 
dėmesį į tvarką, kurios reikia laikytis norint 
pasinaudoti teise naudotis pagrindine 
mokėjimo sąskaita, taip pat į skundų 
teikimo ir ginčų sprendimo neteismine 
tvarka procedūras. Didinti vartotojų 

Valstybės narės ir Komisija turėtų pradėti 
informavimo kampanijas dėl galimybės 
naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita, 
atkreipiant dėmesį į tvarką, kurios reikia 
laikytis norint pasinaudoti teise naudotis 
pagrindine mokėjimo sąskaita, taip pat į 
skundų teikimo ir ginčų sprendimo 
neteismine tvarka procedūras. Didinti 
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finansinį informuotumą labai svarbu, nes 
taip stiprinama jų padėtis ir užtikrinama 
įtrauktis į vidaus rinką

vartotojų finansinį informuotumą labai 
svarbu, nes taip stiprinama jų padėtis ir 
užtikrinama įtrauktis į vidaus rinką

Or. en

Pakeitimas 74
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos dešimta pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų pradėti informavimo 
kampanijas dėl galimybės naudotis 
pagrindine mokėjimo sąskaita, atkreipiant 
dėmesį į tvarką, kurios reikia laikytis norint 
pasinaudoti teise naudotis pagrindine 
mokėjimo sąskaita, taip pat į skundų 
teikimo ir ginčų sprendimo neteismine 
tvarka procedūras. Didinti vartotojų 
finansinį informuotumą labai svarbu, nes 
taip stiprinama jų padėtis ir užtikrinama 
įtrauktis į vidaus rinką. 

Valstybės narės turėtų pradėti informavimo 
kampanijas dėl galimybės naudotis 
pagrindine mokėjimo sąskaita, atkreipiant 
dėmesį į tvarką, kurios reikia laikytis norint 
pasinaudoti teise naudotis pagrindine 
mokėjimo sąskaita, taip pat į skundų 
teikimo ir ginčų sprendimo neteismine 
tvarka procedūras. Atkreipti dėmesį į 
pagrindinės mokėjimo sąskaitos 
naudojimo pranašumus ir didinti
vartotojų finansinį informuotumą labai 
svarbu, nes taip stiprinama jų padėtis ir 
užtikrinama įtrauktis į vidaus rinką. 

Or. el

Pakeitimas 75
Emilie Turunen

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos 10 a pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Informavimo kampanijos turėtų būti 
kuriamos bendradarbiaujant su vartotojų 
organizacijomis ar socialinėmis 
patariamosiomis organizacijomis. 
Sąjungos lygmeniu jos turėtų visų pirma 
didinti informuotumą apie visoje 
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Sąjungoje prieinamas pagrindines 
bankininkystės paslaugas ir tarptautines 
prieigos teises. Valstybių narių lygmeniu 
informavimu turėtų būti siekiama suteikti 
būtiną ir suprantamą informaciją apie 
pagrindinių banko sąskaitų ypatybes, 
sąlygas ir praktinius veiksmus ir kartu 
spręsti konkrečias problemas, įskaitant 
bankų neaptarnaujamų piliečių ir 
darbuotojų migrantų rūpesčius. 
Informavimo kampanijos valstybių narių 
lygmeniu turėtų būti daugiakalbės, 
atsižvelgiant į aktualiausias gimtąsias 
kalbas, kuriomis kalba gyventojų 
mažumos arba migrantai.

Or. en

Pakeitimas 76
Emilie Turunen

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos vienuolikta pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Mokėjimo paslaugų teikėjai turėtų būti 
įpareigojami reikalingą informaciją apie 
siūlomą pagrindinę sąskaitą vartotojams 
teikti raštu.

Mokėjimo paslaugų teikėjai turėtų būti 
įpareigojami reikalingą informaciją apie 
siūlomą pagrindinę sąskaitą vartotojams 
teikti raštu. Turėtų būti reikalaujama, kad 
jie pagrindines banko sąskaitas 
reklamuotų pateikdami aiškią ir išsamią 
informaciją įvairiais prieinamais 
kanalais, t. y. paslaugų teikėjų interneto 
svetainėje ir filialuose, kur vartotojams 
turėtų būti matomos standartizuotos, 
patvarios informavimo priemonės.

Or. en

Pakeitimas 77
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
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3 rekomendacijos vienuolikta pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Mokėjimo paslaugų teikėjai turėtų būti 
įpareigojami reikalingą informaciją apie 
siūlomą pagrindinę sąskaitą vartotojams 
teikti raštu. 

Mokėjimo paslaugų teikėjai turėtų būti 
įpareigojami reikalingą informaciją apie 
siūlomą pagrindinę sąskaitą vartotojams 
teikti raštu, nurodant su tuo susijusias 
galimas išlaidas ir naudojimo sąlygas. 
Vartotojai taip pat turi būti informuojami, 
kad, norėdami naudotis pagrindine 
mokėjimo sąskaita, jie neprivalo naudotis 
papildomomis paslaugomis. Paslaugų 
kainos turi būti nurodomos taip, kad jos 
būtų aiškios ir palygintinos, be papildomų 
nuorodų smulkiu šriftu ir be užslėptų 
išlaidų.

Or. de

Pakeitimas 78
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos vienuolikta pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Mokėjimo paslaugų teikėjai turėtų būti 
įpareigojami reikalingą informaciją apie 
siūlomą pagrindinę sąskaitą vartotojams 
teikti raštu. 

Mokėjimo paslaugų teikėjai turėtų teikti 
vartotojams tinkamą informaciją apie 
siūlomas pagrindines sąskaitas. 

Or. en

Pakeitimas 79
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
3 rekomendacijos 12 a pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Grynųjų pinigų išėmimas iš bankomato 
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turėtų būti pagal galimybes nemokamas, 
neatsižvelgiant į tai, kuriam bankui tas 
bankomatas priklauso.

Or. de

Pakeitimas 80
Emilie Turunen

Nuomonės projektas
4 rekomendacijos 1 a pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų būti įpareigotos 
užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų teikėjų 
ir vartotojų ginčų, susijusių su teisėmis ir 
pareigomis, nustatytomis pagal teisės 
aktuose įtvirtintus principus, sprendimui 
būtų nustatytos atitinkamos ir 
veiksmingos skundų ir žalos atlyginimo 
procedūros, jei įmanoma pasitelkiant 
esamas įstaigas. Alternatyvaus ginčų 
sprendimo organizacijos turėtų būti 
nepriklausomos, nesunkiai prieinamos, o 
jų paslaugos teikiamos nemokamai. Jų 
sprendimai turėtų būti teisiškai privalomi. 
Siekiant užtikrinti jų nešališkumą, būtina 
pasirūpinti lygiu atstovavimu paslaugų 
teikėjams, vartotojams ir kitiems 
naudotojams. Valstybių narių turėtų būti 
reikalaujama užtikrinti, kad visi 
pagrindinių banko sąskaitų teikėjai 
dalyvautų vienoje ar keliose tokiose 
organizacijose, įgyvendinančiose tokias 
skundų ir žalos atlyginimo procedūras.

Or. en

Pakeitimas 81
Emilie Turunen

Nuomonės projektas
4 rekomendacijos 1 b pastraipa (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybių narių turėtų būti reikalaujama 
užtikrinti, kad AGS organizacijos aktyviai 
bendradarbiautų sprendžiant 
tarptautinius ginčus. Jeigu ginčo šalys yra 
iš skirtingų valstybių narių, vartotojų 
skundams nagrinėti reikėtų pasitelkti FIN 
NET. 

Or. en

Pakeitimas 82
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
4 rekomendacijos 1 a pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Vartotojams turi būti suteikta galimybė 
naudotis prieinamomis, įperkamomis, 
nepriklausomomis, sąžiningomis, 
aiškiomis, naudingomis ir veiksmingomis 
alternatyvaus ginčų sprendimo ir teisių 
gynimo sistemomis.

Or. de

Pakeitimas 83
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
4 rekomendacijos 1 b pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Be produkto sąlygų, alternatyvaus ginčų 
sprendimo ir teisių gynimo galimybių, turi 
būti užtikrinama skaidrumas, vartotojo 
informavimo pareiga ir informavimo 
kampanijos. Siekiant užtikrinti vartotojų 
apsaugą privatiems klientams teikiamų 
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finansinių ir banko paslaugų srityje, 
išsami informavimo sistema turėtų apimti 
ir produkto priežiūrą ir įspėjimo sistemą, 
jei produktas žalingas. Priežiūros 
institucijos turėtų aktyviai prisidėti, kad 
vartotojai nuolat turėtų galimybę gauti 
aktualią ir išsamią informaciją apie 
sąskaitas, kurias jie atsidarė ar galėtų 
atsidaryti.

Or. de

Pakeitimas 84
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
4 rekomendacijos 1 c pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybių narių institucijos, prižiūrinčios, 
kaip šioje srityje laikomasi teisės aktų, 
taip pat turėtų parengti keitimosi 
geriausia bankų patirtimi procedūras ir 
visoje savo teritorijoje raginti jomis 
naudotis. Apie tendencijas šioje srityje 
turi būti informuojama ir Komisija. 
Komisijos iniciatyvų, kaip antai „Europe 
Direct“ arba SOLVIT, atstovai, 
nacionalinės institucijos, kaip antai 
finansinių reikalų ombudsmenai ir 
vartotojų organizacijos, gaunančios 
piliečių skundus dėl galimybės naudotis 
bankų paslaugomis, apie savo žinias ir 
išvadas turėtų informuoti ir Komisiją, nes 
tai rodo problemas, su kuriomis susiduria 
eiliniai piliečiai ir vartotojai.

Or. de
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Pakeitimas 85
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
4 rekomendacijos 1 d pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Atsakingos nacionalinės institucijos turi 
ištirti geriausią praktiką ir imtis 
priemonių prieš tuos bankų veiksmus, 
kuriais pažeidžiama vartotojų teisė 
naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita.

Or. de

Pakeitimas 86
Hans-Peter Mayer

Nuomonės projektas
5 rekomendacijos pirma pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ne vėliau kaip po dvejų metų nuo šio teisės 
akto įsigaliojimo, Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai jo taikymo 
ir įgyvendinimo ataskaitą. Joje taip pat turi 
būti apsvarstytas klausimas, ar reikalingos 
papildomos priemonės, ir prireikus pateikti 
pasiūlymai dėl šio teisės akto pakeitimo ar 
pataisymo.

Ne vėliau kaip po trejų metų nuo šio teisės 
akto įsigaliojimo, Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai jo taikymo 
ir įgyvendinimo ataskaitą. Joje taip pat turi 
būti apsvarstytas klausimas, ar reikalingos 
papildomos priemonės, ir prireikus pateikti 
pasiūlymai dėl šio teisės akto pakeitimo ar 
pataisymo.

Or. de

Pakeitimas 87
Liem Hoang Ngoc

Nuomonės projektas
5 rekomendacijos antra pastraipa

Nuomonės projektas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
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mokėjimo paslaugų teikėjai nacionalinėms 
valdžios institucijoms reguliariai teiktų 
patikimą informaciją apie atidarytų 
pagrindinių mokėjimo sąskaitų skaičių, 
atmestų prašymų atidaryti sąskaitą skaičių, 
tokio atmetimo priežastis, uždarytų 
sąskaitų skaičių ir su šiomis sąskaitomis 
susijusias išlaidas.

mokėjimo paslaugų teikėjai nacionalinėms 
valdžios institucijoms reguliariai teiktų 
patikimą informaciją apie atidarytų 
pagrindinių mokėjimo sąskaitų skaičių, 
atmestų prašymų atidaryti sąskaitą skaičių, 
tokio atmetimo priežastis ir uždarytų 
sąskaitų skaičių.

Or. en


