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Изменение 1
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че макар че електронните 
плащания играят все по-важна роля в 
Европа и по света, продължават да 
съществуват сериозни пречки за 
изграждането на напълно и ефективно 
интегриран, конкурентоспособен, 
безопасен, прозрачен и ориентиран към 
потребителите единен европейски пазар 
по отношение на тези форми на 
разплащане;

1. посочва, че макар че електронните 
плащания играят все по-важна роля в 
Европа и по света, продължават да 
съществуват сериозни пречки за 
изграждането на напълно и ефективно 
интегриран, конкурентоспособен, 
иновативен, безопасен, прозрачен и 
ориентиран към потребителите единен 
европейски пазар по отношение на тези 
форми на разплащане;

Or. en

Изменение 2
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че макар че електронните 
плащания играят все по-важна роля в 
Европа и по света, продължават да 
съществуват сериозни пречки за 
изграждането на напълно и ефективно 
интегриран, конкурентоспособен, 
безопасен, прозрачен и ориентиран към 
потребителите единен европейски пазар 
по отношение на тези форми на 
разплащане;

1. посочва, че макар че електронните 
плащания играят все по-важна роля в 
Европа и по света, продължават да 
съществуват сериозни пречки за 
изграждането на напълно и ефективно 
интегриран, конкурентоспособен, 
безопасен, прозрачен и ориентиран към 
потребителите единен цифров 
европейски пазар по отношение на тези 
форми на разплащане;

Or. en
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Изменение 3
Pablo Arias Echeverría

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва, че в настоящата криза 
е съществено да се предприемат 
действия за засилване на 
икономическия растеж и създаването 
на работни места и за ново 
стимулиране на потреблението;
цифровият пазар предоставя голяма 
възможност за постигане на тези 
цели, но за това Европейският съюз 
трябва да бъде в състояние да 
установи изцяло цифров вътрешен 
пазар; жизнено важно е да се 
премахнат съществуващите бариери, 
от една страна, и да се повиши 
доверието на потребителите, от 
друга; в тази връзка съществуването 
на неутрален и безопасен европейски 
единен пазар за картови, интернет и 
мобилни плащания, улесняващ 
свободната конкуренция и 
иновациите, е от съществено 
значение за постигането на истински 
единен цифров пазар и би могло да 
допринесе в голяма степен за 
повишаване доверието на 
потребителите;

Or. es

Изменение 4
Pablo Arias Echeverría

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. отбелязва, че разработването на 
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прозрачни, безопасни и ефективни 
системи за плащане на европейския 
цифров пазар е от съществено 
значение за гарантиране на истинска 
цифрова икономика и улесняване на 
трансграничната електронна 
търговия;

Or. es

Изменение 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава важната роля, която 
играят електронните плащания в 
рамките на борбата срещу сивата 
икономика, и по-специално срещу 
укриването на данъци;

2. подчертава важната роля, която 
играят електронните и мобилните
плащания в рамките на борбата срещу 
сивата икономика, и по-специално 
срещу укриването на данъци; призовава 
европейските органи за 
стандартизация като Европейския 
комитет за стандартизация (Comité 
européen de normalisation, CEN) или 
Европейския институт за 
телекомуникационни стандарти 
(ETSI) в сътрудничество с Комисията 
да играят по-активна роля в 
стандартизирането на картовите 
плащания;

Or. en

Изменение 6
Pablo Arias Echeverría

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)
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Проектостановище Изменение

2a. отчита в тази връзка, че 
единната зона за плащания в евро 
(ЕЗПЕ) е крайъгълен камък за 
създаването на интегриран 
европейски пазар за плащания и следва 
да служи като основа за развитието 
му и засилването на неговата 
иновативност и 
конкурентоспособност;

Or. es

Изменение 7
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че на равнище ЕС следва да 
се предприемат решителни действия 
за информиране на потребителите 
относно условията и изискванията за 
безопасни електронни плащания, за да 
се повиши осведомеността на 
потребителите и да се преодолеят 
неоснователните притеснения 
относно тези форми на разплащане;

3. посочва, че една безопасна, 
внушаваща доверие и прозрачна 
европейска рамка за електронни 
плащания е от съществено значение 
за стартирането на цифров единен 
пазар, и набляга на важността на 
информационните кампании за 
осведомеността на потребителите 
относно вариантите, налични на 
пазара;

Or. en

Изменение 8
Kyriacos Triantaphyllides

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. счита, че на равнище ЕС следва да се 
предприемат решителни действия за 
информиране на потребителите относно 
условията и изискванията за безопасни 
електронни плащания, за да се повиши 
осведомеността на потребителите и да 
се преодолеят неоснователните 
притеснения относно тези форми на 
разплащане;

3. счита, че на равнище ЕС следва да се 
предприемат решителни действия за 
информиране на потребителите относно 
условията и изискванията за безопасни 
електронни плащания, за да се
информират потребителите по-пълно и 
да се преодолеят често
неоснователните притеснения относно 
тези форми на разплащане;

Or. el

Изменение 9
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. заявява, че прозрачността на 
системите за електронни плащания, 
правилната информация за 
потребителите при всяка платежна 
трансакция и прекият и лесен достъп 
до информация са предпоставки за 
добре функциониращ европейски пазар 
за електронни плащания;

Or. en

Изменение 10
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. приветства разпоредбите в 
новата Директива за правата на 
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потребителите във връзка с 
допълнителните плащания, както и 
забраната за прекомерните такси за 
използване на платежни средства, 
които ще допринесат за доверието на 
потребителите при пазаруването 
онлайн; при все това призовава 
Комисията да продължи усилията си 
за създаване на равнопоставеност в 
сферата на картовите, мобилните и 
интернет плащания, което ще бъде в 
интерес и на потребителите, и на 
предприятията в цифровия единен 
пазар;

Or. de

Изменение 11
Pablo Arias Echeverría

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава, че във връзка с това 
следва да бъдат взети мерки за 
спиране на честата дискриминация 
срещу някои европейски потребители, 
чиито плащания за трансгранични 
онлайн трансакции не се приемат 
заради държавата, от която са 
направени;

Or. es

Изменение 12
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)
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Проектостановище Изменение

3б. счита, че правата на 
потребителите на възстановяване 
следва да бъдат засилени както в 
случаи на неразрешени платежни 
трансакции, така и в случаи на 
недоставени (или доставени не както 
е обещано) стоки или услуги, и че 
ефективните системи за колективна 
правна защита и за алтернативно 
разрешаване на спорове са незаменими 
инструменти за защита на 
потребителите също така и в 
сферата на електронните плащания;

Or. en

Изменение 13
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че за да се развие
пълният потенциал на електронните 
плащания, следва да се гарантира 
максимално ниво на сигурност като 
предпазна мярка срещу риска от 
измами и за защита на 
чувствителните данни на 
потребителите;

4. отбелязва, че въвеждането на 
карти с чипове се отрази 
положително на сигурността на 
картовите плащания, подчертава, че 
за да се достигне пълният потенциал на 
електронните плащания, от 
съществено значение е доверието на 
потребителите, и че личните данни 
трябва да бъдат третирани с високо
ниво на сигурност;

Or. en

Изменение 14
Sergio Gaetano Cofferati
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че е необходима 
стандартизация на равнище ЕС, под 
формата на регулаторна рамка, която 
установява стандарти за сигурност за 
всяка форма на електронни плащания и 
регулира всички участници, ангажирани 
с предоставянето на разплащателни 
услуги, както и всички посредници;

5. счита, че е необходима 
стандартизация на равнище ЕС, под 
формата на регулаторна рамка, която 
установява стандарти за сигурност за 
всяка форма на електронни плащания и 
регулира всички участници, ангажирани 
с предоставянето на разплащателни 
услуги, както и всички посредници, 
включително търговците (напр. 
съхранение на пълномощията); при 
определянето на стандартите следва 
да се отчитат системите, довели до 
значителни промени към по-безопасно 
плащане (напр. системата за карти 
от типа „Chip и PIN“, 
двуфакторното установяване на 
автентичността, електронния 
подпис и онлайн плащанията с парола 
чрез услуги за електронни плащания), 
системите, които са по-уязвими за 
измами (напр. където чувствителни 
лични данни на потребителите се 
предават на трети страни, като при 
онлайн плащанията чрез услуги за 
покритие, или магнитните ленти за 
карти), както и иновациите, които 
биха могли да направят процесите по-
безопасни;

Or. en

Изменение 15
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че е необходима 
стандартизация на равнище ЕС, под 

5. отбелязва, че европейският пазар за 
картови, интернет и мобилни 
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формата на регулаторна рамка, която 
установява стандарти за сигурност за 
всяка форма на електронни плащания 
и регулира всички участници, 
ангажирани с предоставянето на 
разплащателни услуги, както и 
всички посредници;

пращания е фрагментиран както във, 
така и извън националните граници,
счита, че е необходима стандартизация 
на равнище ЕС, за да се засили 
конкурентоспособността на пазара за 
електронни плащания в ЕС;  
приветства рамка, която установява 
стандарти за сигурност и прозрачност 
на разходите в един широк пазар, 
включващ също така доставчиците 
на услуги, неангажирани с 
фракционно-резервно банкиране като 
например дружествата за трансфер 
на средства; подчертава в този 
контекст значението на ясните 
правила за безопасност и за политики 
за защита на потребителите на 
европейско равнище; счита, че в това 
отношение един ориентиран към 
потребителите орган за контакти би 
повишил доверието в 
дистанционните плащания;

Or. en

Изменение 16
Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че е необходима 
стандартизация на равнище ЕС, под 
формата на регулаторна рамка, 
която установява стандарти за 
сигурност за всяка форма на 
електронни плащания и регулира
всички участници, ангажирани с 
предоставянето на разплащателни 
услуги, както и всички посредници;

5. счита, че е необходима
допълнителна стандартизация на 
равнище ЕС, за да се установят
стандарти за сигурност за
електронните плащания, които се 
отнасят до всички участници, 
ангажирани с предоставянето на 
разплащателни услуги, както и всички 
посредници;

Or. en
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Изменение 17
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. счита, че стандартизацията не 
следва да се ограничава до 
определянето на стандарти за 
сигурност, а следва да включва 
мерките, необходими за осигуряване 
на по-отворен, прозрачен, иновативен, 
конкурентен и нефрагментиран пазар 
за електронни плащания, който носи 
предимства за всички потребители 
(например по отношение на 
оперативната съвместимост или, 
при мобилните плащания, на 
преносимостта); счита, че за да се 
постигне тази цел, следва да се вземе 
предвид инструмента за 
задължително съвместяване на 
брандове, когато 
картопритежателят поиска това (в 
този случай потребителят следва да 
може да избира на кого от 
доставчиците на платежни услуги, 
налични на картата, да даде 
предимство), и че следва да бъдат 
премахнати оставащите пречки пред 
трансграничното акцептиране;

Or. en

Изменение 18
Pablo Arias Echeverría

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. отбелязва, че трябва да се 
положат усилия да се гарантира, че 
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всички подобни мерки спазват 
принципите на свободна конкуренция 
и свободно влизане на пазара и достъп 
до пазара, като се отчитат 
бъдещите технологически иновации в 
сектора с цел приспособяване към 
бъдещите изменения и 
последователно се стимулират и 
улесняват иновациите и 
конкурентоспособността;  

Or. es

Изменение 19
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. счита, че всички трансгранични и 
местни многостранни такси за обмен 
(МТО) следва да бъдат оповестявани, 
и призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират, че те се 
публикуват;

Or. en

Изменение 20
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. счита, че следва да бъде възможно  
доставчиците на платежни услуги 
(дори да не са банки) да разполагат с 
информация относно наличието на 
средства в банковата сметка на 
клиента, който извършва плащане, за 
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да са сигурни, че той не е в ситуация 
на овърдрафт, но че тази информация 
следва да бъде ограничена само до 
това дали средствата са налични или 
не; счита, че таксите за тази 
операция следва да бъдат 
хармонизирани;

Or. en

Изменение 21
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че местните и трансгранични 
многостранни такси за обмен в единната 
зона за плащания в евро (ЕЗПЕ) следва 
да бъдат хармонизирани и да им бъде 
наложена прогресивна забрана в 
рамките на определен срок и че 
успоредно с това следва да се наложи 
прогресивна забрана и за налагането на 
по-високи такси, отстъпки и други 
насочващи практики, за да се подготви 
почвата за един по-прозрачен единен 
европейски пазар на плащания;

6. счита, че местните и трансгранични 
многостранни такси за обмен в единната 
зона за плащания в евро (ЕЗПЕ) следва 
да бъдат хармонизирани и да им бъде 
наложена прогресивна забрана в 
рамките на определен срок и че 
успоредно с това следва да се наложи 
прогресивна забрана и за налагането на 
по-високи такси, отстъпки и други 
насочващи практики, за да се подготви 
почвата за един по-прозрачен единен 
европейски пазар на плащания; също 
така следва да се обърне внимание на 
въпроса с тристранните схеми с 
„подразбиращи се“ такси за обмен и 
на тези такси да бъде наложена 
прогресивна забрана; в този контекст 
счита, че промените на правилата за 
недискриминация или приемане на 
всички видове карти  имат обратен 
ефект и следва да се избягват;

Or. en

Изменение 22
Olle Schmidt
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Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че местните и 
трансгранични многостранни такси за 
обмен в единната зона за плащания в 
евро (ЕЗПЕ) следва да бъдат 
хармонизирани и да им бъде наложена 
прогресивна забрана в рамките на 
определен срок и че успоредно с това 
следва да се наложи прогресивна 
забрана и за налагането на по-високи
такси, отстъпки и други насочващи 
практики, за да се подготви почвата за 
един по-прозрачен единен европейски 
пазар на плащания;

6. отбелязва, че многостранните
такси за обмен в единната зона за 
плащания в евро (ЕЗПЕ) са силно 
диференцирани и понякога са по-
високи от необходимото; счита, че 
тези такси и, успоредно с тях, по-
високите такси, отстъпките и други 
насочващи практики биха могли да 
бъдат прогресивно хармонизирани при 
прилагането на Директивата за 
платежните услуги, за да се подготви 
почвата за един по-прозрачен единен 
европейски пазар на плащания;

Or. en

Изменение 23
Kyriacos Triantaphyllides

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че местните и трансгранични 
многостранни такси за обмен в единната 
зона за плащания в евро (ЕЗПЕ) следва 
да бъдат хармонизирани и да им бъде 
наложена прогресивна забрана в 
рамките на определен срок и че 
успоредно с това следва да се наложи 
прогресивна забрана и за налагането на 
по-високи такси, отстъпки и други 
насочващи практики, за да се подготви 
почвата за един по-прозрачен единен 
европейски пазар на плащания;

6. счита, че на местните и 
трансгранични многостранни такси за 
обмен в единната зона за плащания в 
евро (ЕЗПЕ) следва да бъде наложена 
прогресивна забрана в рамките на 
определен срок и че успоредно с това 
следва да се наложи прогресивна 
забрана и за налагането на по-високи 
такси, отстъпки и други насочващи 
практики, за да се подготви почвата за 
един по-прозрачен единен европейски 
пазар на плащания; едновременно с 
това е необходимо да се изработят 
механизми и предпазни мерки, за да се 
гарантира, че разходите не се 
прехвърлят по един или друг начин 
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отново на потребителите; 

Or. el

Изменение 24
Christian Engström

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че местните и трансгранични 
многостранни такси за обмен в единната 
зона за плащания в евро (ЕЗПЕ) следва 
да бъдат хармонизирани и да им бъде 
наложена прогресивна забрана в 
рамките на определен срок и че 
успоредно с това следва да се наложи 
прогресивна забрана и за налагането 
на по-високи такси, отстъпки и други 
насочващи практики, за да се 
подготви почвата за един по-
прозрачен единен европейски пазар на 
плащания;

6. отбелязва, че понастоящем 
технологиите за електронни 
плащания се развиват бързо, не счита, 
че местните и трансгранични 
многостранни такси за обмен в единната 
зона за плащания в евро (ЕЗПЕ) следва 
да бъдат регулирани подробно в
настоящия момент;

Or. en

Изменение 25
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam Bielan

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че местните и трансгранични 
многостранни такси за обмен в единната 
зона за плащания в евро (ЕЗПЕ) следва 
да бъдат хармонизирани и да им бъде 
наложена прогресивна забрана в 
рамките на определен срок и че 
успоредно с това следва да се наложи 
прогресивна забрана и за налагането на 

6. посочва, че местните и трансгранични 
многостранни такси за обмен в единната 
зона за плащания в евро (ЕЗПЕ)
варират значително в различните 
държави членки; счита, че и 
местните, и трансграничните 
многостранни такси за обмен в 
единната зона за плащания в евро 
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по-високи такси, отстъпки и други 
насочващи практики, за да се подготви 
почвата за един по-прозрачен единен
европейски пазар на плащания;

(ЕЗПЕ) следва да бъдат хармонизирани, 
за да могат потребителите да се 
възползват от единния пазар;  
призовава Комисията до края на 2012 
г. да извърши оценка на 
въздействието на определянето на 
таван за МТО и прогресивно да го 
намали; призовава Комисията да 
предложи, ако това е оправдано от 
резултатите от оценката на 
въздействието, регламент за 
хармонизирането на МТО и 
прогресивното им намаляване, така 
че до края на 2015 г. те да бъдат 
приведени в съответствие с реалните 
разходи; счита, че следва да се наложи 
прогресивна забрана и за налагането на 
по-високи такси, отстъпки и други 
насочващи практики, за да се подготви 
почвата за един по-прозрачен единен 
европейски пазар на плащания;

Or. en

Изменение 26
Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че местните и трансгранични 
многостранни такси за обмен в единната 
зона за плащания в евро (ЕЗПЕ) следва 
да бъдат хармонизирани и да им бъде 
наложена прогресивна забрана в 
рамките на определен срок и че
успоредно с това следва да се наложи 
прогресивна забрана и за налагането на 
по-високи такси, отстъпки и други 
насочващи практики, за да се подготви 
почвата за един по-прозрачен единен 
европейски пазар на плащания;

6. счита, че местните и трансгранични 
многостранни такси за обмен в единната 
зона за плащания в евро (ЕЗПЕ) следва 
да се сближат в рамките на определен 
срок в съответствие с договорена 
методология, която отчита 
интересите на потребителите и
търговците;  успоредно с това следва 
да се наложи прогресивна забрана за 
налагането на по-високи такси, 
отстъпки и други насочващи практики, 
за да се подготви почвата за един по-
прозрачен единен европейски пазар на 
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плащания;

Or. en

Изменение 27
Pablo Arias Echeverría

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че местните и трансгранични 
многостранни такси за обмен в единната 
зона за плащания в евро (ЕЗПЕ) следва 
да бъдат хармонизирани и да им бъде 
наложена прогресивна забрана в 
рамките на определен срок и че 
успоредно с това следва да се наложи 
прогресивна забрана и за налагането на 
по-високи такси, отстъпки и други
насочващи практики, за да се подготви 
почвата за един по-прозрачен единен 
европейски пазар на плащания;

6. счита, че местните и трансгранични 
многостранни такси за обмен в единната 
зона за плащания в евро (ЕЗПЕ) следва 
да бъдат хармонизирани по такъв 
начин, че да зачитат свободния пазар
и европейските правила за 
конкуренцията и да насърчават 
прозрачност на пазара, за да се 
гарантира, че потребителите не 
плащат неоправдано високи такси;  
успоредно с това призовава да се 
наложи прогресивна забрана и за
нечестното третиране на
потребителите под формата на по-
високи такси, скрити разходи и 
използването на насочващи практики,
ограничаващи или намаляващи избора 
на потребителите, за да се подготви 
почвата за един по-прозрачен, достъпен 
и, в очите на потребителите, 
внушаващ доверие единен европейски 
пазар на плащания;

Or. es

Изменение 28
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)
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Проектостановище Изменение

6a. счита, че налагането на 
правилата в електронните плащания 
често пъти е трудно, неподходящо и 
различно в Европа и че следва да се 
положат по-големи усилия за 
обезпечаване на правилно и еднакво 
налагане на правилата;

Or. en

Изменение 29
Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. признава ролята на 
многостранните такси за обмен като 
инструмент от критическо значение 
за уравновесяване на ползите и 
разходите при електронните 
плащания, който гарантира, че всеки 
участник плаща полагащия му се дял 
от разходите, свързани с 
предоставянето на услуги за картово 
плащане; всяка прекомерна 
регулаторна намеса в обмена може да 
доведе до по-малко възможности за 
избор на плащане, увеличение на 
разходите за потребителите, 
ограничаване на иновациите и да има 
отрицателно въздействие върху 
инвестициите в сигурността;

Or. en

Изменение 30
Konstantinos Poupakis
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Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава, че е необходимо да се 
изисква по-голяма прозрачност и по-
добра информация на потребителите 
по отношение на по-високите такси 
и допълнителни такси за различните 
методи на плащане, като се има 
предвид, че търговците обикновено 
включват трансакционните разходи в 
цената на своите продукти и услуги, 
като в резултат потребителите не 
са добре информирани предварително 
за общите разходи и плащат повече 
за своите покупки, като по този 
начин се подкопава доверието на 
потребителите;

Or. el

Изменение 31
Christian Engström

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. твърди, че подходът на 
саморегулирането не е достатъчен; 
счита, че Комисията и ЕЦБ следва да 
възприемат по-активна и водеща роля 
в управлението на ЕЗПЕ и че с всички 
съответни заинтересовани страни, 
по-специално с асоциациите на 
потребителите, следва да бъдат 
проведени консултации и те да бъдат 
надлежно включени в процеса на 
вземане на решения.

заличава се

Or. en
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Изменение 32
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. твърди, че подходът на 
саморегулирането не е достатъчен;
счита, че Комисията и ЕЦБ следва да 
възприемат по-активна и водеща роля в 
управлението на ЕЗПЕ и че с всички 
съответни заинтересовани страни, по-
специално с асоциациите на 
потребителите, следва да бъдат 
проведени консултации и те да бъдат 
надлежно включени в процеса на 
вземане на решения.

7. твърди, че подходът на 
саморегулирането не е достатъчен;
счита, че Комисията и ЕЦБ следва да 
възприемат по-активна и водеща роля в 
управлението на ЕЗПЕ и че с всички 
съответни заинтересовани страни,
включително с асоциациите на 
потребителите, следва да бъдат 
проведени консултации и те да бъдат 
надлежно включени в процеса на 
вземане на решения.

Or. en

Изменение 33
Kyriacos Triantaphyllides

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. твърди, че подходът на 
саморегулирането не е достатъчен;
счита, че Комисията и ЕЦБ следва да 
възприемат по-активна и водеща роля в 
управлението на ЕЗПЕ и че с всички 
съответни заинтересовани страни, по-
специално с асоциациите на 
потребителите, следва да бъдат 
проведени консултации и те да бъдат 
надлежно включени в процеса на 
вземане на решения.

7.  твърди, че подходът на 
саморегулирането не е достатъчен;
счита, че държавите членки, заедно с
Комисията и ЕЦБ, следва да възприемат 
по-активна и водеща роля и че с всички 
съответни заинтересовани страни, по-
специално с асоциациите на 
потребителите, следва да бъдат 
проведени консултации и те да бъдат 
надлежно включени в процеса на 
вземане на решения.

Or. el
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Изменение 34
Christian Engström

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. счита, че е вероятно дейността 
на все по-голям брой европейски 
дружества на практика да зависи от 
способността им да приемат 
картови плащания; счита, че е в 
интерес на обществеността да се 
определят обективни правила за 
обстоятелствата и процедурите, при 
които схемите за картови плащания 
могат едностранно да отказват 
приемане;

Or. en

Изменение 35
Christian Engström

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. подчертава, че дружества, които 
не са банки, следва да нямат достъп 
до баланса на средствата в банковите 
сметки на потребителите, освен
просто потвърждение в момента на 
извършване на трансакцията, че са 
налице достатъчно средства за 
извършване на трансакция;

Or. en

Изменение 36
Christian Engström
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Проектостановище
Параграф 7 в (нов)

Проектостановище Изменение

7в. изисква от Комисията да оцени 
възможността за либерализиране на 
пазара на картови плащания и 
насърчаване навлизането на нови 
участници на този пазар, например 
чрез наличието на обща 
инфраструктура за плащания за 
всички трансакции независимо от 
доставчика на картата.

Or. en


