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Pozměňovací návrh 1
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že ačkoli elektronické 
platby hrají v Evropě i ve světě stále 
důležitější roli, v souvislosti s nimi stále 
stojí v cestě plně a efektivně 
integrovanému, konkurenceschopnému, 
bezpečnému, transparentnímu a pro 
spotřebitele vhodnému jednotnému 
evropskému trhu vážné překážky;

1. poukazuje na to, že ačkoli elektronické 
platby hrají v Evropě i ve světě stále 
důležitější roli, v souvislosti s nimi stále 
stojí v cestě plně a efektivně 
integrovanému, konkurenceschopnému, 
inovativnímu, bezpečnému, 
transparentnímu a pro spotřebitele 
vhodnému jednotnému evropskému trhu 
vážné překážky;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že ačkoli elektronické 
platby hrají v Evropě i ve světě stále 
důležitější roli, v souvislosti s nimi stále 
stojí v cestě plně a efektivně 
integrovanému, konkurenceschopnému, 
bezpečnému, transparentnímu a pro 
spotřebitele vhodnému jednotnému 
evropskému trhu vážné překážky;

1. poukazuje na to, že ačkoli elektronické 
platby hrají v Evropě i ve světě stále 
důležitější roli, v souvislosti s nimi stále 
stojí v cestě plně a efektivně 
integrovanému, konkurenceschopnému, 
bezpečnému, transparentnímu a pro 
spotřebitele vhodnému jednotnému 
evropskému digitálnímu trhu vážné 
překážky;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Pablo Arias Echeverría
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Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. Poznamenává, že v současné krizi je 
nezbytné podniknout kroky k posílení 
hospodářského růstu a vytváření 
pracovních příležitostí a opětovně podnítit 
spotřebu; zatímco digitální trh poskytuje 
skvělou příležitost k dosažení těchto cílů, 
Evropská unie musí být za tímto účelem 
schopna plně ustavit vnitřní digitální trh;  
je zcela zásadní odstranit současné 
překážky na jedné straně a posílit důvěru 
spotřebitelů na straně druhé; existence 
neutrálního a bezpečného jednotného 
evropského trhu plateb prováděných 
kartou, přes internet a pomocí mobilního 
telefonu, jenž by usnadnil volnou soutěž a 
inovaci, je v této souvislosti nezbytná pro 
dosažení skutečného jednotného 
digitálního trhu a mohla by značně 
přispět ke zvyšující se důvěře spotřebitelů;  

Or. es

Pozměňovací návrh 4
Pablo Arias Echeverría

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. poznamenává, že rozvoj 
transparentních, bezpečných a účinných 
platebních systémů v rámci evropského 
digitálního trhu je nezbytné pro zajištění 
skutečného digitálního hospodářství a 
zjednodušení přeshraničního 
elektronického obchodu;

Or. es
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Pozměňovací návrh 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje významnou úlohu 
elektronických plateb v rámci boje proti 
šedé ekonomice, a zejména proti daňovým 
únikům;

2. zdůrazňuje významnou úlohu 
elektronických a mobilních plateb v rámci 
boje proti šedé ekonomice, a zejména proti 
daňovým únikům; požaduje, aby evropské 
orgány pro normalizaci, jako je Evropský 
výbor pro normalizaci (Comité européen 
de normalisation, CEN) nebo Evropský 
ústav pro telekomunikační normy (ETSI), 
hrály ve spolupráci s Komisí aktivnější 
roli ve standardizaci plateb kreditní 
kartou;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Pablo Arias Echeverría

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. v této souvislosti uznává, že jednotná 
oblast pro platby v eurech (SEPA) je 
základním kamenem vytváření 
integrovaného evropského trhu plateb, 
který by se na jejím základě měl rozvíjet a 
stát se inovativnějším a 
konkurenceschopnějším; 

Or. es

Pozměňovací návrh 7
Olle Schmidt
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by se na evropské úrovni 
měly podniknout ráznější kroky v oblasti 
informování spotřebitelů o podmínkách a 
požadavcích bezpečných elektronických 
plateb, aby se zvýšilo jejich povědomí a 
překonaly neopodstatněné obavy z tohoto 
typu plateb;

3. poukazuje na to, že bezpečný, 
důvěryhodný a transparentní evropský 
rámec elektronických plateb je nezbytný 
pro zavedení jednotného digitálního trhu, 
a zdůrazňuje význam informačních 
kampaní za účelem zvýšení povědomí 
spotřebitelů o možnostech dostupných na 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by se na evropské úrovni 
měly podniknout ráznější kroky v oblasti 
informování spotřebitelů o podmínkách a 
požadavcích bezpečných elektronických 
plateb, aby se zvýšilo jejich povědomí a 
překonaly neopodstatněné obavy z tohoto 
typu plateb;

3. domnívá se, že by se na evropské úrovni 
měly podniknout ráznější kroky v oblasti 
informování spotřebitelů o podmínkách a 
požadavcích bezpečných elektronických 
plateb, aby spotřebitelé získali 
kompletnější informace a překonali často
neopodstatněné obavy z tohoto typu plateb; 

Or. el

Pozměňovací návrh 9
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. prohlašuje, že transparentnost 
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elektronických platebních systémů, přesné 
informace pro spotřebitele ohledně 
jakékoli platební transakce a přímý a 
snadný přístup k informacím jsou 
podmínkou dobře fungujícího evropského 
trhu elektronických plateb;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vítá ustanovení nové směrnice o 
právech spotřebitelů, která se týkají 
dodatečných plateb a zákazu nadměrných 
poplatků za použití určitých způsobů 
platby a která přispějí k větší důvěře 
spotřebitelů při nákupech na internetu; 
žádá však Komisi, aby pokračovala ve 
svých snahách, pokud jde o vytvoření 
rovných podmínek v oblasti plateb 
prováděných kartou, přes internet a 
pomocí mobilního telefonu, které budou 
stejnou měrou ku prospěchu 
spotřebitelům i podnikům na jednotném 
digitálním trhu;

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Pablo Arias Echeverría

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. v této souvislosti zdůrazňuje, že by 
měla být podniknuta opatření, která by 



PE492.607v01-00 8/21 AM\906313CS.doc

CS

zastavila častou diskriminaci evropských 
spotřebitelů, jejichž přeshraniční 
internetové platby nejsou přijaty kvůli 
místu jejich původu;

Or. es

Pozměňovací návrh 12
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. je přesvědčen, že práva spotřebitelů na 
vrácení peněz by měla být posílena, a to 
jak v případě neautorizovaných plateb, tak 
i v případě nedoručeného zboží či 
neposkytnutých služeb (nebo zboží 
nedoručeného či služeb neposkytnutých 
podle dohody), a že účinné systémy 
kolektivního odškodnění a alternativního 
řešení sporů jsou nepostradatelnými 
nástroji ochrany spotřebitelů taktéž 
v oblasti elektronických plateb;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že jako záruka proti riziku 
podvodů musí být zajištěna maximální 
úroveň bezpečnosti, aby bylo možno plně 
využít potenciálu elektronických plateb a 
aby byly chráněny citlivé údaje 
spotřebitelů;

4. poznamenává, že zavedení čipových 
karet mělo pozitivní účinek na bezpečnost 
plateb prováděných kartou, a zdůrazňuje, 
že k tomu, aby se plně využilo potenciálu 
elektronických plateb, je nezbytná důvěra 
spotřebitelů a že s osobními údaji musí být 
nakládáno na vysoké úrovni bezpečnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 14
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen o tom, že na evropské 
úrovni je potřebná normalizace formou 
regulačního rámce, jímž se stanoví 
bezpečnostní normy pro všechny typy 
elektronických plateb a který bude platný 
pro všechny účastníky zapojené do 
poskytování platebních služeb a taktéž i 
pro zprostředkovatele;

5. je přesvědčen o tom, že na evropské 
úrovni je potřebná normalizace formou 
regulačního rámce, jímž se stanoví 
bezpečnostní normy pro všechny typy 
elektronických plateb a který bude platný 
pro všechny účastníky zapojené do 
poskytování platebních služeb a taktéž i 
pro zprostředkovatele včetně obchodníků 
(např. uchovávání pověřovacích údajů);
při stanovování norem by se měly brát v 
potaz systémy, které přinesly výrazný 
posun směrem k bezpečnějším platbám 
(např. systém CHIP&PIN pro platby 
kartou, dvoufaktorový systém ověřování, 
elektronický podpis a internetové platby 
pomocí pass-through služeb pro 
elektronické platby), systém náchylnější k 
podvodům (např. systémy, ve kterých jsou 
citlivé osobní údaje spotřebitelů 
předávány třetím stranám jako třeba 
v případě internetových plateb pomocí 
overlay služeb, nebo systém karet 
s magnetickým proužkem) a inovace, 
které by mohly učinit tyto procesy 
bezpečnějšími;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen o tom, že na evropské 
úrovni je potřebná normalizace formou 
regulačního rámce, jímž se stanoví 
bezpečnostní normy pro všechny typy 
elektronických plateb a který bude platný 
pro všechny účastníky zapojené do 
poskytování platebních služeb a taktéž i 
pro zprostředkovatele;

5. poznamenává, že evropský trh plateb 
prováděných kartou, přes internet a 
pomocí mobilního telefonu je roztříštěný 
mezi státy i uvnitř jednotlivých států, a je 
přesvědčen o tom, že na evropské úrovni je 
potřebná normalizace, aby se zvýšila 
konkurenceschopnost trhu elektronických 
plateb v EU; vítá regulační rámec, jímž se 
stanoví bezpečnostní normy a 
transparentnost, pokud jde o náklady, 
spolu s široce pojatým tržním řešením 
zahrnujícím i poskytovatele služeb, kteří 
nepůsobí v bankovnictví částečných 
rezerv, např. subjekty zabývající se 
převody prostředků, a v této souvislosti 
zdůrazňuje význam jasných pravidel 
týkajících se bezpečnosti a politik ochrany 
spotřebitelů na evropské úrovni a je 
přesvědčen o tom, že kontaktní místa 
vstřícná ke spotřebitelům by zvýšila 
důvěru v platby na dálku;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen o tom, že na evropské 
úrovni je potřebná normalizace formou 
regulačního rámce, jímž se stanoví
bezpečnostní normy pro všechny typy 
elektronických plateb a který bude platný
pro všechny účastníky zapojené do 
poskytování platebních služeb a taktéž i 
pro zprostředkovatele;

5. je přesvědčen o tom, že na evropské 
úrovni je potřebná pokročilejší
normalizace, aby byly stanoveny 
bezpečnostní normy pro elektronické 
platby, které budou platné pro všechny 
účastníky zapojené do poskytování 
platebních služeb a taktéž i pro 
zprostředkovatele;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že normalizace by neměla 
být omezena na definici bezpečnostních 
norem, ale měly by zahrnovat opatření, 
která jsou nezbytná k zajištění 
otevřenějšího, transparentního, 
inovativního, konkurenceschopného a 
neroztříštěného trhu elektronických plateb 
přinášejícího výhody všem spotřebitelům 
(např. pokud jde o interoperabilitu nebo, v 
případě mobilních plateb, přenosnost); 
domnívá se, že za účelem dosažení tohoto 
cíle by se měl vzít v úvahu nástroj 
povinného co-badgingu platebních karet, 
pokud je držitelem karty požadován (v tom 
případě by volba priority mezi 
poskytovateli platebních služeb na kartě 
měla být na spotřebiteli), a že zbylé 
překážky zahraničních akvizic by měly být 
odstraněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Pablo Arias Echeverría

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poznamenává, že je třeba postarat se o 
to, aby tato opatření vždy splňovala zásady 
volné soutěže a volného vstupu a přístupu 
na trh a aby brala v úvahu budoucí 
technologické inovace v tomto odvětví, a 
to s cílem přizpůsobit se budoucímu vývoji 
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a důsledně podporovat a usnadňovat 
inovaci a konkurenceschopnost;

Or. es

Pozměňovací návrh 19
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že veškeré přeshraniční a 
domácí vícestranné mezibankovní 
poplatky (MIF) by měly být zveřejněny, a 
žádá Komisi a členské státy, aby zajistily 
jejich publikování;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. domnívá se, že by poskytovatelé 
platebních služeb (i pokud se nejedná o 
banky) měli mít možnost získat informace 
o dostupnosti finančních prostředků 
klienta provádějícího platbu, aby měli 
jistotu, že nepřečerpal účet, ale že by tato 
informace měla být omezena na prosté 
sdělení, zda finanční prostředky jsou, 
nebo nejsou dostupné; domnívá se, že 
poplatky za tuto operaci by měly být 
sladěny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že by domácí a 
přeshraniční vícestranné mezibankovní 
poplatky v jednotné oblasti pro platby 
v eurech (SEPA) měly být sladěny a 
postupně zakázány v pevně stanovených 
lhůtách a že by zároveň s tím měly být 
postupně zakázány i přirážky, slevy a další 
postupy řízení, což připraví půdu pro 
transparentnější jednotný evropský trh 
plateb;

6. je přesvědčen, že by domácí a 
přeshraniční vícestranné mezibankovní 
poplatky v jednotné oblasti pro platby 
v eurech (SEPA) měly být sladěny a 
postupně zakázány v pevně stanovených 
lhůtách a že by zároveň s tím měly být 
postupně zakázány i přirážky, slevy a další 
postupy řízení, což připraví půdu pro 
transparentnější jednotný evropský trh 
plateb; rovněž problematika “implicitních 
mezibankovních poplatků” v třístranných 
systémech by měla být řešena a tyto 
poplatky by postupně měly být zakázány; v 
této souvislosti se domnívá, že změny v 
pravidlech “zákazu diskriminace” a 
“akceptace všech platebních karet” jsou 
kontraproduktivní a měly by být zrušeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že by domácí a 
přeshraniční vícestranné mezibankovní 
poplatky v jednotné oblasti pro platby 
v eurech (SEPA) měly být sladěny a 
postupně zakázány v pevně stanovených 
lhůtách a že by zároveň s tím měly být 
postupně zakázány i přirážky, slevy a další 
postupy řízení, což připraví půdu pro 
transparentnější jednotný evropský trh 
plateb;

6. poznamenává, že vícestranné 
mezibankovní poplatky v jednotné oblasti 
pro platby v eurech (SEPA) jsou velmi 
rozdílné a někdy vyšší, než je nutné, a je 
přesvědčen, že by zároveň s těmito 
poplatky mohly být v rámci uplatnění 
směrnice o platebních službách postupně
sladěny i přirážky, slevy a další postupy 
řízení, což připraví půdu pro 
transparentnější jednotný evropský trh 
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plateb;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že by domácí a 
přeshraniční vícestranné mezibankovní 
poplatky v jednotné oblasti pro platby 
v eurech (SEPA) měly být sladěny a
postupně zakázány v pevně stanovených 
lhůtách a že by zároveň s tím měly být 
postupně zakázány i přirážky, slevy a další 
postupy řízení, což připraví půdu pro 
transparentnější jednotný evropský trh 
plateb;

6. je přesvědčen, že by domácí a 
přeshraniční vícestranné mezibankovní 
poplatky v jednotné oblasti pro platby 
v eurech (SEPA) měly být postupně 
zakázány v pevně stanovených lhůtách a že 
by zároveň s tím měly být postupně 
zakázány i přirážky, slevy a další postupy 
řízení, což připraví půdu pro 
transparentnější jednotný evropský trh 
plateb; zároveň je nutné vymyslet 
mechanismy a pojistky, které by zajistily, 
aby náklady nebyly žádným způsobem 
ještě jednou přenášeny na spotřebitele;

Or. el

Pozměňovací návrh 24
Christian Engström

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že by domácí a 
přeshraniční vícestranné mezibankovní 
poplatky v jednotné oblasti pro platby 
v eurech (SEPA) měly být sladěny a 
postupně zakázány v pevně stanovených 
lhůtách a že by zároveň s tím měly být 
postupně zakázány i přirážky, slevy a další 
postupy řízení, což připraví půdu pro 

6. poznamenává, že technologie 
elektronických plateb se momentálně 
rychle vyvíjejí, a nedomnívá se, že by 
domácí a přeshraniční vícestranné 
mezibankovní poplatky v jednotné oblasti 
pro platby v eurech (SEPA) měly být nyní 
podrobně regulovány;
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transparentnější jednotný evropský trh 
plateb;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam Bielan

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že by domácí a
přeshraniční vícestranné mezibankovní 
poplatky v jednotné oblasti pro platby 
v eurech (SEPA) měly být sladěny a 
postupně zakázány v pevně stanovených 
lhůtách a že by zároveň s tím měly být 
postupně zakázány i přirážky, slevy a další 
postupy řízení, což připraví půdu pro 
transparentnější jednotný evropský trh 
plateb;

6. poukazuje na to, že domácí a 
přeshraniční vícestranné mezibankovní 
poplatky (MIF) v jednotné oblasti pro 
platby v eurech (SEPA) se v jednotlivých 
členských státech výrazně liší; je 
přesvědčen, že by domácí i přeshraniční 
vícestranné mezibankovní poplatky v 
jednotné oblasti pro platby v eurech 
(SEPA) měly být sladěny, aby spotřebitelé 
mohli využívat výhod jednotného trhu;
vyzývá Komisi, aby do konce roku 2012 
provedla posouzení dopadů zavedení 
stropu na vícestranné mezibankovní 
poplatky a jejich postupného omezení;
vyzývá Komisi, aby, pokud k tomu bude na 
základě výsledků posouzení dopadů 
důvod, navrhla nařízení, které by sladilo 
vícestranné mezibankovní poplatky a 
postupně je snižovalo tak, aby do konce 
roku 2015 byly srovnány na úroveň 
skutečných nákladů; je přesvědčen, že by
měly být postupně zakázány i přirážky, 
slevy a další postupy řízení, což připraví 
půdu pro transparentnější jednotný 
evropský trh plateb;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Matteo Salvini
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že by domácí a 
přeshraniční vícestranné mezibankovní 
poplatky v jednotné oblasti pro platby 
v eurech (SEPA) měly být sladěny a 
postupně zakázány v pevně stanovených 
lhůtách a že by zároveň s tím měly být
postupně zakázány i přirážky, slevy a další 
postupy řízení, což připraví půdu pro 
transparentnější jednotný evropský trh 
plateb;

6. je přesvědčen, že by domácí a 
přeshraniční vícestranné mezibankovní 
poplatky v jednotné oblasti pro platby v 
eurech (SEPA) měly být v pevně 
stanovených lhůtách sblíženy v souladu 
s dohodnutou metodologií, která bere 
v potaz zájmy spotřebitelů a obchodníků;
zároveň s tím by měly být postupně 
zakázány i přirážky, slevy a další postupy 
řízení, což připraví půdu pro 
transparentnější jednotný evropský trh 
plateb;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Pablo Arias Echeverría

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že by domácí a 
přeshraniční vícestranné mezibankovní 
poplatky v jednotné oblasti pro platby 
v eurech (SEPA) měly být sladěny a 
postupně zakázány v pevně stanovených 
lhůtách a že by zároveň s tím měly být 
postupně zakázány i přirážky, slevy a další 
postupy řízení, což připraví půdu pro 
transparentnější jednotný evropský trh 
plateb;

6. je přesvědčen, že by domácí a 
přeshraniční vícestranné mezibankovní 
poplatky v jednotné oblasti pro platby v 
eurech (SEPA) měly být sladěny tak, aby 
byla respektována pravidla volného trhu a 
evropské hospodářské soutěže a aby byla 
podporována transparentnost, čímž by se 
zajistilo, že spotřebitelům nebude 
účtováno příliš; zároveň s tím požaduje, 
aby nespravedlivé zacházení se 
spotřebiteli v podobě přirážek, skrytých 
nákladů a používání postupů řízení, které 
limitují a omezují volbu spotřebitelů, byly 
taktéž postupně zakázány, což připraví 
půdu pro transparentnější, přístupnější a v 
očích spotřebitelů důvěryhodnější 
jednotný evropský trh plateb;
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Or. es

Pozměňovací návrh 28
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že uplatňování předpisů 
týkajících se elektronických plateb je často 
obtížné, nepřiměřené a rozdílné v rámci 
Evropy a že by se mělo více usilovat o 
zajištění řádného a jednotného 
uplatňování těchto předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. uznává úlohu vícestranných 
mezibankovních poplatků jakožto 
zásadního nástroje k vyvážení přínosů a 
nákladů a zajistí, že každý účastník zaplatí 
přiměřený podíl nákladů spojených 
s poskytováním karetních platebních 
služeb; jakýkoli nadměrný regulační 
zásah do mezibankovních poplatků může 
vést k menšímu množství možností plateb 
a vyšším nákladům pro spotřebitele, může 
zbrzdit inovaci a mít negativní dopad na 
investice do bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Konstantinos Poupakis
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Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je nutné požadovat větší 
transparentnost a lepší informování 
spotřebitelů, pokud jde o přirážky a další 
poplatky u různých způsobů plateb, a to 
vzhledem ke skutečnosti, že obchodníci 
obecně zahrnují náklady na transakce do 
cen svých produktů a služeb, což má za 
následek to, že spotřebitelé nejsou, co se 
týče celkových nákladů, náležitě 
informováni a platí za své nákupy více, 
čímž je oslabována jejich důvěra;

Or. el

Pozměňovací návrh 31
Christian Engström

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. prohlašuje, že samoregulační přístup 
není dostatečný; domnívá se, že Komise a 
Evropská centrální banka by měly hrát 
aktivnější vůdčí roli v řízení systému 
SEPA a že všechny příslušné zúčastněné 
strany, zejména sdružení spotřebitelů, by 
se měly do rozhodovacího procesu řádně 
zapojit a být konzultovány.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. prohlašuje, že samoregulační přístup 
není dostatečný; domnívá se, že Komise a 
Evropská centrální banka by měly hrát 
aktivnější vůdčí roli v řízení systému 
SEPA a že všechny příslušné zúčastněné 
strany, zejména sdružení spotřebitelů, by 
se měly do rozhodovacího procesu řádně 
zapojit a být konzultovány.

7. prohlašuje, že samoregulační přístup 
není dostatečný; domnívá se, že Komise a 
Evropská centrální banka by měly hrát 
aktivnější vůdčí roli v řízení systému 
SEPA a že všechny příslušné zúčastněné 
strany včetně sdružení spotřebitelů by se 
měly do rozhodovacího procesu řádně 
zapojit a být konzultovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. prohlašuje, že samoregulační přístup 
není dostatečný; domnívá se, že Komise a 
Evropská centrální banka by měly hrát 
aktivnější vůdčí roli v řízení systému 
SEPA a že všechny příslušné zúčastněné 
strany, zejména sdružení spotřebitelů, by se 
měly do rozhodovacího procesu řádně 
zapojit a být konzultovány.

7.  prohlašuje, že samoregulační přístup 
není dostatečný; domnívá se, že Členské 
státy společně s Komisí a Evropskou 
centrální bankou by měly hrát aktivnější 
vůdčí roli a že všechny příslušné 
zúčastněné strany, zejména sdružení 
spotřebitelů, by se měly do rozhodovacího 
procesu řádně zapojit a být konzultovány.

Or. el

Pozměňovací návrh 34
Christian Engström

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že je pravděpodobné, že se 
bude zvyšovat počet evropských 
společností, jejichž činnosti závisejí na 
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schopnosti přijímat platby prováděné 
kartou; domnívá se, že je ve veřejném 
zájmu definovat objektivní pravidla 
popisující okolnosti, za nichž mohou 
karetní platební systémy jednostranně 
odmítnout přijetí, a postupy, jakými to 
mohou udělat.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Christian Engström

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje, že nebankovní subjekty by 
neměly mít přístup k informacím o 
zůstatku na zákazníkově účtu s výjimkou 
prostého potvrzení o tom, že má dostatek 
finančních prostředků na dokončení 
probíhající transakce;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Christian Engström

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. žádá Komisi, aby zhodnotila možnost 
liberalizace trhu platebních karet a 
podpory vstupu nových subjektů na tento 
trh například pomocí společné platební 
infrastruktury pro všechny transakce bez 
ohledu na poskytovatele karty.

Or. en
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