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Pakeitimas 1
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad, nors elektroniniai 
mokėjimai Europoje ir pasaulyje vis 
svarbesni, tebekyla didelių kliūčių kuriant 
visiškai ir iš tikrųjų integruotą, 
konkurencingą, saugią, skaidrią ir 
vartotojams palankią Europos bendrąją 
rinką, susijusią su šių formų mokėjimais;

1. pažymi, kad, nors elektroniniai 
mokėjimai Europoje ir pasaulyje vis 
svarbesni, tebekyla didelių kliūčių kuriant 
visiškai ir iš tikrųjų integruotą, 
konkurencingą, naujovišką, saugią, 
skaidrią ir vartotojams palankią Europos 
bendrąją rinką, susijusią su šių formų 
mokėjimais;

Or. en

Pakeitimas 2
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad, nors elektroniniai 
mokėjimai Europoje ir pasaulyje vis 
svarbesni, tebekyla didelių kliūčių kuriant 
visiškai ir iš tikrųjų integruotą, 
konkurencingą, saugią, skaidrią ir 
vartotojams palankią Europos bendrąją 
rinką, susijusią su šių formų mokėjimais;

1. pažymi, kad, nors elektroniniai 
mokėjimai Europoje ir pasaulyje vis 
svarbesni, tebekyla didelių kliūčių kuriant 
visiškai ir iš tikrųjų integruotą, 
konkurencingą, saugią, skaidrią ir 
vartotojams palankią Europos bendrąją 
skaitmeninę rinką, susijusią su šių formų 
mokėjimais;

Or. en

Pakeitimas 3
Pablo Arias Echeverría
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Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad šiuo metu, kai patiriama 
krizė, labai svarbu plėtoti iniciatyvas, 
kuriomis skatinamas ekonomikos 
augimas, darbo vietų kūrimas ir vartojimo 
skatinimas; pažymi, kad skaitmeninė 
rinka teikia didelių galimybių pasiekti 
šiuos tikslus, tačiau Europos Sąjunga turi 
būti pajėgi sukurti tobulą vidaus 
skaitmeninę rinką; pažymi, kad, viena 
vertus, būtina panaikinti esamas kliūtis, 
kita vertus, didinti vartotojų pasitikėjimą, 
ir šiuo požiūriu bendroji Europos 
mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju 
telefonu rinka, kuri leistų laisvai 
konkuruoti ir diegti inovacijas, būtų 
neutrali ir saugi, yra labai svarbi, siekiant 
sukurti tikrą bendrąją skaitmeninę rinką, 
ir gali labai padėti didinti vartotojų 
pasitikėjimą;

Or. es

Pakeitimas 4
Pablo Arias Echeverría

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad būtina vystyti skaidrias, 
saugias ir veiksmingas mokėjimo sistemas 
Europos skaitmeninėje rinkoje, siekiant 
sukurti tikrą skaitmeninę ekonomiką ir 
palengvinti tarpvalstybinę elektroninę 
prekybą;

Or. es
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Pakeitimas 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį minėti
elektroniniai mokėjimai atlieka kovojant su 
šešėline ekonomika ir visų pirma su 
mokesčių slėpimu;

2. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį 
elektroniniai mokėjimai ir mokėjimai 
mobiliuoju telefonu atlieka kovojant su 
šešėline ekonomika ir visų pirma su 
mokesčių slėpimu; ragina Europos 
standartizacijos institucijas, pvz., Europos 
standartizacijos komitetą (pranc. Comité 
européen de normalisation, CEN) arba 
Europos telekomunikacijų standartų 
institutą (ETSI), bendradarbiaujant su 
Komisija atlikti aktyvesnį vaidmenį 
standartizuojant mokėjimus kortele;

Or. en

Pakeitimas 6
Pablo Arias Echeverría

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. šiuo klausimu pripažįsta, kad bendra 
mokėjimų eurais erdvė (SEPA) yra 
svarbiausias ramstis siekiant sukurti 
integruotą Europos mokėjimų rinką ir ja 
turi būti remiamasi kaip pagrindu 
plečiant šią rinką ir užtikrinant didesnį 
jos novatoriškumą bei konkurencingumą; 

Or. es

Pakeitimas 7
Olle Schmidt
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. laikosi nuomonės, kad Europos
lygmeniu turėtų būti imamasi aiškių 
veiksmų, kuriais siekiama informuoti 
vartotojus apie saugių mokėjimų sąlygas 
ir reikalavimus, kad būtų didinamas 
vartotojų informuotumas ir išvengiama 
nepagrįsto nerimo dėl tokių formų 
mokėjimų;

3. pažymi, kad norint kurti bendrąją 
skaitmeninę rinką būtina saugi, patikima 
ir skaidri Europos elektroninių mokėjimų
sistema; pabrėžia informavimo kampanijų 
svarbą siekiant didinti vartotojų 
informuotumą apie galimybes rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 8
Kyriacos Triantaphyllides

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. laikosi nuomonės, kad Europos 
lygmeniu turėtų būti imamasi aiškių 
veiksmų, kuriais siekiama informuoti 
vartotojus apie saugių mokėjimų sąlygas ir 
reikalavimus, kad būtų didinamas 
vartotojų informuotumas ir išvengiama 
nepagrįsto nerimo dėl tokių formų 
mokėjimų;

3. laikosi nuomonės, kad Europos 
lygmeniu turėtų būti imamasi aiškių 
veiksmų, kuriais siekiama informuoti 
vartotojus apie saugių mokėjimų sąlygas ir 
reikalavimus, kad vartotojai būtų geriau 
informuojami ir išvengiama dažnai
nepagrįsto nerimo dėl tokių formų 
mokėjimų;

Or. el

Pakeitimas 9
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. patvirtina, kad elektroninių mokėjimų 
sistemų skaidrumas, tinkamos 
informacijos teikimas vartotojams 
atliekant bet kokią mokėjimo operaciją ir 
galimybė tiesiogiai ir lengvai gauti 
informaciją yra būtinos gerai veikiančios 
Europos elektroninių mokėjimų rinkos 
sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 10
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. palankiai vertina naujosios Vartotojų 
teisių direktyvos nuostatas dėl papildomų 
mokėjimų ir draudimo taikyti pernelyg 
didelius mokesčius už naudojimąsi tam 
tikra mokėjimo priemone, nes tai 
padidintų vartotojų pasitikėjimą perkant 
internetu; tačiau ragina Komisiją ir toliau 
stengtis mokėjimų kortele, internetu ir 
mobiliuoju telefonu srityje užtikrinti 
vienodas sąlygas, kurios bendrojoje 
skaitmeninėje rinkoje būtų naudingos tiek 
vartotojams, tiek įmonėms;

Or. de

Pakeitimas 11
Pablo Arias Echeverría

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad turėtų būti priimtos 
priemonės, kuriomis būtų kovojama su 
dažnai pasitaikančia Europos vartotojų 
diskriminacija dėl kilmės vietos, kai 
nepriimami jų mokėjimai sudarant 
tarpvalstybinius sandorius internetu;

Or. es

Pakeitimas 12
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. mano, kad vartotojų susigrąžinimo 
teisės turėtų būti sustiprintos tiek 
neteisėtų mokėjimų, tiek nepristatytų (ar 
pristatytų ne taip, kaip žadėta) prekių ar 
nesuteiktų paslaugų atveju ir kad 
veiksmingos kolektyvinio žalos atlyginimo 
ir alternatyvaus ginčų sprendimo sistemos 
yra būtinos priemonės vartotojų apsaugai 
užtikrinti, taip pat elektroninių mokėjimų 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 13
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad siekiant visapusiškai 
išplėtoti elektroninių mokėjimų galimybes
reikėtų užtikrinti didžiausią saugumo lygį, 

4. pažymi, kad pradėjus naudoti lustines 
korteles padarytas teigiamas poveikis 
mokėjimų kortele saugumui; pabrėžia, 
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kaip apsaugos nuo sukčiavimo priemonę, 
kad būtų apsaugoti neskelbtini vartotojų
duomenys;

kad norint išnaudoti visas elektroninių 
mokėjimų galimybes labai svarbus 
vartotojų pasitikėjimas ir kad asmens 
duomenys turi būti tvarkomi užtikrinant 
aukštą saugumo lygį;

Or. en

Pakeitimas 14
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reikia Europos lygmens 
standartizacijos sukuriant reglamentavimo 
sistemą, kurioje būtų nustatyti visų formų 
elektroninių mokėjimų saugumo standartai 
ir pagal kurią būtų reglamentuojami visi su 
mokėjimo paslaugų teikimu susiję 
subjektai ir tarpininkai;

5. mano, kad reikia Europos lygmens 
standartizacijos sukuriant reglamentavimo 
sistemą, kurioje būtų nustatyti visų formų 
elektroninių mokėjimų saugumo standartai 
ir pagal kurią būtų reglamentuojami visi su 
mokėjimo paslaugų teikimu susiję 
subjektai ir tarpininkai, įskaitant 
prekybininkus (pvz., asmens duomenų 
saugojimas). Nustatant standartus turėtų 
būti atsižvelgiama į tas sistemas, kurios 
labai padėjo siekiant saugesnių mokėjimų 
(pvz., CHIP&PIN atsiskaitymo kortelėmis 
sistema, dviejų veiksnių autentiškumo 
patvirtinimo sistema, elektroninio parašo 
ir mokėjimų internetu sistema, 
naudojantis elektroniniams mokėjimams 
skirtomis perdavimo paslaugos), ir į tas, 
kurių veikimas greičiau sutrinka 
sukčiavimo atveju (pvz., kai neskelbtini 
vartotojų asmens duomenys perduodami 
trečiosioms šalims (atliekant mokėjimus 
internetu teikiant kelias paslaugas) arba 
kortelių magnetinės juostelės sistema), 
taip pat į naujoves, kurios padėtų padaryti 
procesą saugesnį;

Or. en
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Pakeitimas 15
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reikia Europos lygmens 
standartizacijos sukuriant reglamentavimo 
sistemą, kurioje būtų nustatyti visų formų 
elektroninių mokėjimų saugumo standartai
ir pagal kurią būtų reglamentuojami visi 
su mokėjimo paslaugų teikimu susiję 
subjektai ir tarpininkai;

5. pažymi, kad Europos mokėjimų kortele, 
internetu ir mobiliuoju telefonu rinka yra 
susiskaidžiusi tiek tarptautiniu, tiek 
nacionaliniu mastu, mano, kad siekiant 
padidinti ES elektroninių mokėjimų 
rinkos konkurencingumą reikia Europos 
lygmens standartizacijos; palankiai vertina 
sistemą, kurioje būtų nustatyti saugumo 
standartai ir užtikrintas išlaidų 
skaidrumas priimant plataus masto rinkos 
sprendimą, įskaitant ir paslaugų teikėjus, 
nevykdančius nedidelio masto bankų 
operacijų, pvz., pinigų siuntėjai; šiuo 
atžvilgiu pabrėžia aiškių Europos lygmens 
saugumo ir vartotojų apsaugos politikos 
taisyklių svarbą; mano, kad vartotojų 
interesus atitinkantys informaciniai 
centrai šiuo atveju padėtų padidinti 
pasitikėjimą nuotoliniais mokėjimais;

Or. en

Pakeitimas 16
Matteo Salvini

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reikia Europos lygmens 
standartizacijos sukuriant reglamentavimo 
sistemą, kurioje būtų nustatyti visų formų
elektroninių mokėjimų saugumo standartai
ir pagal kurią būtų reglamentuojami visi
su mokėjimo paslaugų teikimu susiję 
subjektai ir tarpininkai;

5. mano, kad reikia tolesnės Europos 
lygmens standartizacijos siekiant nustatyti 
elektroninių mokėjimų saugumo 
standartus, kurie būtų taikomi visiems su 
mokėjimo paslaugų teikimu susijusiems 
subjektams ir tarpininkams;
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Or. en

Pakeitimas 17
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. laikosi nuomonės, kad standartizacija 
turėtų apimti ne tik saugumo standartų 
nustatymą, bet ir priemones, kurių reikia 
siekiant užtikrinti atviresnę, skaidrią, 
naujovišką, konkurencingą ir 
nesusiskaidžiusią elektroninių mokėjimų 
rinką, kuri būtų naudinga visiems 
vartotojams (pvz., gerinant sąveikumą 
arba mokėjimų mobiliuoju telefonu 
atveju – perkeliamumą); mano, kad 
siekiant šio tikslo reikėtų atsižvelgti į 
privalomą kelių prekių ženklų naudojimo 
vienam produktui priemonę, taikytiną 
mokėjimo kortelėms, kai to reikalauja 
kortelės turėtojas (tokiu atveju vartotojas 
turėtų galėti pasirinkti kortelės MPT), o 
likusios tarpvalstybinio aptarnavimo 
kliūtys turėtų būti pašalintos;

Or. en

Pakeitimas 18
Pablo Arias Echeverría

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, kad bet kokia priemone visada 
turėtų būti užtikrinama, kad būtų 
laikomasi laisvos konkurencijos ir laisvo 
patekimo į rinkas taisyklių, ir pažymi, kad 
turėtų būti atsižvelgiama į būsimas 
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technologines inovacijas šiame sektoriuje, 
kad būtų galima prisitaikyti prie būsimų 
pokyčių, visada skatinant ir užtikrinant 
inovacijas bei konkurencingumą;

Or. es

Pakeitimas 19
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad turėtų būti skelbiama apie 
visus tarpvalstybinius ir vietinius 
daugiašalius tarpbankinius 
mokesčius (DTM), ir prašo Komisijos bei 
valstybių narių užtikrinti, kad apie juos 
būtų skelbiama;

Or. en

Pakeitimas 20
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. mano, kad MPT (net ir ne bankai) 
turėtų galėti gauti informaciją apie 
mokėjimą atliekančio kliento turimas 
lėšas, kad tikrai žinotų, ar jis nepereikvoja 
indėlio, tačiau tokia informacija turėtų 
būti tik nuoroda, ar šių lėšų sąskaitoje 
pakanka; mano, kad mokesčiai už šią 
operaciją turėtų būti suderinti;

Or. en
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Pakeitimas 21
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad reikėtų suderinti ir laipsniškai 
iki nustatyto termino uždrausti vietinius ir 
tarpvalstybinius daugiašalius tarpbankinius 
mokesčius bendroje mokėjimų eurais 
erdvėje (SEPA), taip pat kartu reikėtų 
laipsniškai uždrausti antkainius, nuolaidas 
ir kitą kreipiamąją praktiką, taip sudarant 
sąlygas kurti skaidresnę Europos bendrąją 
mokėjimų rinką;

6. mano, kad reikėtų suderinti ir laipsniškai 
iki nustatyto termino uždrausti vietinius ir 
tarpvalstybinius daugiašalius tarpbankinius 
mokesčius bendroje mokėjimų eurais 
erdvėje (SEPA), taip pat kartu reikėtų 
laipsniškai uždrausti antkainius, nuolaidas 
ir kitą kreipiamąją praktiką, taip sudarant 
sąlygas kurti skaidresnę Europos bendrąją 
mokėjimų rinką; taip pat turėtų būti 
sprendžiama trijų šalių schemų 
„numanomi tarpbankiniai mokesčiai“ 
problema, ir šie mokesčiai turėtų būti 
laipsniškai uždrausti; šiuo atžvilgiu mano, 
kad pakeitus nediskriminavimo taisyklę ir 
reikalavimą priimti visas korteles būtų 
pasiektas priešingas rezultatas, todėl jų 
keisti nereikėtų;

Or. en

Pakeitimas 22
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad reikėtų suderinti ir laipsniškai
iki nustatyto termino uždrausti vietinius ir 
tarpvalstybinius daugiašalius 
tarpbankinius mokesčius bendroje 
mokėjimų eurais erdvėje (SEPA), taip pat 
kartu reikėtų laipsniškai uždrausti 
antkainius, nuolaidas ir kitą kreipiamąją 
praktiką, taip sudarant sąlygas kurti 

6. pažymi, kad daugiašaliai tarpbankiniai 
mokesčiai bendroje mokėjimų eurais 
erdvėje (SEPA) yra labai skirtingi ir 
kartais didesni, nei reikia, mano, kad 
įgyvendinant Mokėjimo paslaugų 
direktyvą šie mokesčiai, kartu su 
antkainiais, nuolaidomis ir kita 
kreipiamąja praktika galėtų būti 
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skaidresnę Europos bendrąją mokėjimų 
rinką;

laipsniškai suderinti, taip sudarant sąlygas 
kurti skaidresnę Europos bendrąją 
mokėjimų rinką;

Or. en

Pakeitimas 23
Kyriacos Triantaphyllides

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad reikėtų suderinti ir 
laipsniškai iki nustatyto termino uždrausti 
vietinius ir tarpvalstybinius daugiašalius 
tarpbankinius mokesčius bendroje 
mokėjimų eurais erdvėje (SEPA), taip pat 
kartu reikėtų laipsniškai uždrausti 
antkainius, nuolaidas ir kitą kreipiamąją 
praktiką, taip sudarant sąlygas kurti 
skaidresnę Europos bendrąją mokėjimų 
rinką;

6. mano, kad reikėtų laipsniškai iki 
nustatyto termino uždrausti vietinius ir 
tarpvalstybinius daugiašalius tarpbankinius 
mokesčius bendroje mokėjimų eurais 
erdvėje (SEPA), taip pat kartu reikėtų 
laipsniškai uždrausti antkainius, nuolaidas 
ir kitą kreipiamąją praktiką, taip sudarant 
sąlygas kurti skaidresnę Europos bendrąją 
mokėjimų rinką; taip pat būtina kurti 
mechanizmus ir apsaugos priemones 
siekiant užtikrinti, kad išlaidos vienaip ar 
kitaip nebūtų vėl perkeliamos 
vartotojams;

Or. el

Pakeitimas 24
Christian Engström

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad reikėtų suderinti ir 
laipsniškai iki nustatyto termino uždrausti
vietinius ir tarpvalstybinius daugiašalius 
tarpbankinius mokesčius bendroje 
mokėjimų eurais erdvėje (SEPA), taip pat 

6. pažymi, kad elektroninių mokėjimų 
technologijos šiuo metu sparčiai vystosi; 
nemano, kad šiuo metu reikėtų išsamiai 
reglamentuoti vietinius ir tarpvalstybinius 
daugiašalius tarpbankinius mokesčius 
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kartu reikėtų laipsniškai uždrausti 
antkainius, nuolaidas ir kitą kreipiamąją 
praktiką, taip sudarant sąlygas kurti 
skaidresnę Europos bendrąją mokėjimų 
rinką;

bendroje mokėjimų eurais erdvėje (SEPA);

Or. en

Pakeitimas 25
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam Bielan

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad reikėtų suderinti ir laipsniškai 
iki nustatyto termino uždrausti vietinius ir 
tarpvalstybinius daugiašalius tarpbankinius 
mokesčius bendroje mokėjimų eurais 
erdvėje (SEPA), taip pat kartu reikėtų 
laipsniškai uždrausti antkainius, nuolaidas 
ir kitą kreipiamąją praktiką, taip sudarant 
sąlygas kurti skaidresnę Europos bendrąją 
mokėjimų rinką;

6. pažymi, vietiniai ir tarpvalstybiniai 
daugiašaliai tarpbankiniai 
mokesčiai (DTM) bendroje mokėjimų 
eurais erdvėje (SEPA) valstybėse narėse 
labai skiriasi; mano, kad reikėtų suderinti
ir vietinius, ir tarpvalstybinius daugiašalius 
tarpbankinius mokesčius bendroje 
mokėjimų eurais erdvėje (SEPA), kad 
bendrojoje rinkoje vartotojai gautų 
naudą; ragina Komisiją iki 2012 m. 
pabaigos atlikti poveikio vertinimą 
nustatant DTM viršutinę ribą ir 
laipsniškai ją mažinant; ragina Komisiją 
pateikti reglamento dėl DTM derinimo ir 
laipsniško jų mažinimo pasiūlymą, 
siekiant iki 2015 m. pabaigos suvienodinti 
juos su tikrosiomis išlaidomis, jei tai 
pagrįsta poveikio vertinimo rezultatais; 
mano, kad taip pat reikėtų laipsniškai 
uždrausti antkainius, nuolaidas ir kitą 
kreipiamąją praktiką, taip sudarant sąlygas 
kurti skaidresnę Europos bendrąją 
mokėjimų rinką;

Or. en
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Pakeitimas 26
Matteo Salvini

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad reikėtų suderinti ir 
laipsniškai iki nustatyto termino uždrausti
vietinius ir tarpvalstybinius daugiašalius 
tarpbankinius mokesčius bendroje 
mokėjimų eurais erdvėje (SEPA), taip pat 
kartu reikėtų laipsniškai uždrausti 
antkainius, nuolaidas ir kitą kreipiamąją 
praktiką, taip sudarant sąlygas kurti 
skaidresnę Europos bendrąją mokėjimų 
rinką;

6. mano, kad taikant nustatytus metodus, 
kuriais atsižvelgiama į vartotojų ir 
prekybininkų interesus, reikėtų iki 
nustatyto termino suvienodinti vietinius ir 
tarpvalstybinius daugiašalius tarpbankinius 
mokesčius bendroje mokėjimų eurais 
erdvėje (SEPA). Taip pat reikėtų 
laipsniškai uždrausti antkainius, nuolaidas 
ir kitą kreipiamąją praktiką, taip sudarant 
sąlygas kurti skaidresnę Europos bendrąją 
mokėjimų rinką;

Or. en

Pakeitimas 27
Pablo Arias Echeverría

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad reikėtų suderinti ir 
laipsniškai iki nustatyto termino uždrausti 
vietinius ir tarpvalstybinius daugiašalius 
tarpbankinius mokesčius bendroje 
mokėjimų eurais erdvėje (SEPA), taip pat 
kartu reikėtų laipsniškai uždrausti
antkainius, nuolaidas ir kitą kreipiamąją 
praktiką, taip sudarant sąlygas kurti 
skaidresnę Europos bendrąją mokėjimų 
rinką;

6. mano, kad reikėtų suderinti vietinius ir 
tarpvalstybinius daugiašalius tarpbankinius 
mokesčius bendroje mokėjimų eurais 
erdvėje (SEPA), visuomet laikantis 
laisvosios rinkos principų bei Europos 
konkurencijos taisyklių ir skatinant rinkų 
skaidrumą, kad būtų pasiektas tikslas 
neapkrauti vartotojų per didele našta; taip 
pat pritaria tam, kad laipsniškai būtų
uždrausta nesąžininga veikla vartotojų 
atžvilgiu, pavyzdžiui, antkainiai, paslėptos 
išlaidos ir kreipiamoji praktika, kuriomis 
mažinamos ar ribojamos vartotojų 
galimybės rinktis, taip sudarant sąlygas 
kurti skaidresnę, vartotojams prieinamą ir 
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patikimą Europos bendrąją mokėjimų 
rinką;

Or. es

Pakeitimas 28
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, jog Europoje dažnai sunku 
užtikrinti, kad elektroninių mokėjimų 
taisyklės būtų įgyvendinamos, nes tam 
nėra atitinkamų ir vienodų sąlygų, todėl 
turėtų būti dedama daugiau pastangų 
siekiant užtikrinti, kad taisyklės būtų 
tinkamai ir vienodai įgyvendinamos;

Or. en

Pakeitimas 29
Matteo Salvini

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pripažįsta, kad siekiant užtikrinti 
elektroninių mokėjimų naudos ir išlaidų 
pusiausvyrą labai svarbus vaidmuo tenka 
daugiašaliams tarpbankiniams 
mokesčiams, ir užtikrina, kad kiekvienas 
dalyvis sąžiningai mokėtų savo išlaidų už 
mokėjimų kortele paslaugas dalį. Dėl 
pernelyg griežtų tarpbankinių operacijų 
reglamentavimo priemonių gali sumažėti 
mokėjimo būdų pasirinkimas, padidėti 
vartotojų išlaidos, gali būti užkertamas 
kelias naujovėms ir daromas neigiamas 
poveikis investicijoms į saugumą;
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Or. en

Pakeitimas 30
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad būtina reikalauti 
daugiau skaidrumo ir geresnio vartotojų 
informavimo apie antkainius ir 
papildomus mokesčius, taikomus 
įvairiems mokėjimo būdams, atsižvelgiant 
į tai, kad į produktų ir paslaugų kainas 
prekybininkai paprastai įtraukia ir 
sandorių išlaidas, todėl vartotojai, iš 
anksto neturėdami tinkamos informacijos 
apie visą kainą, pirkdami moka daugiau, 
ir taip mažinamas vartotojų pasitikėjimas;

Or. el

Pakeitimas 31
Christian Engström

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. patvirtina, kad savireguliacijos metodo 
nepakanka; mano, kad Komisija ir ECB 
turėtų imtis aktyvesnio vadovaujamo 
vaidmens valdant SEPA ir kad visi susiję 
suinteresuotieji subjektai, visų pirma 
vartotojų asociacijos, turėtų būti tinkamai 
įtraukiami į sprendimų priėmimo procesą 
ir šiame procese su jais turėtų būti 
konsultuojamasi.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 32
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. patvirtina, kad savireguliacijos metodo 
nepakanka; mano, kad Komisija ir ECB 
turėtų imtis aktyvesnio vadovaujamo 
vaidmens valdant SEPA ir kad visi susiję 
suinteresuotieji subjektai, visų pirma
vartotojų asociacijos, turėtų būti tinkamai 
įtraukiami į sprendimų priėmimo procesą ir 
šiame procese su jais turėtų būti 
konsultuojamasi.

7. patvirtina, kad savireguliacijos metodo 
nepakanka; mano, kad Komisija ir ECB 
turėtų imtis aktyvesnio vadovaujamo 
vaidmens valdant SEPA ir kad visi susiję 
suinteresuotieji subjektai, taip pat ir
vartotojų asociacijos, turėtų būti tinkamai 
įtraukiami į sprendimų priėmimo procesą ir 
šiame procese su jais turėtų būti 
konsultuojamasi.

Or. en

Pakeitimas 33
Kyriacos Triantaphyllides

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. patvirtina, kad savireguliacijos metodo 
nepakanka; mano, kad Komisija ir ECB 
turėtų imtis aktyvesnio vadovaujamo 
vaidmens valdant SEPA ir kad visi susiję 
suinteresuotieji subjektai, visų pirma 
vartotojų asociacijos, turėtų būti tinkamai 
įtraukiami į sprendimų priėmimo procesą ir 
šiame procese su jais turėtų būti 
konsultuojamasi.

7. patvirtina, kad savireguliacijos metodo 
nepakanka; mano, kad valstybės narės, 
kartu su Komisija ir ECB turėtų imtis 
aktyvesnio vadovaujamo vaidmens ir kad 
visi susiję suinteresuotieji subjektai, visų 
pirma vartotojų asociacijos, turėtų būti 
tinkamai įtraukiami į sprendimų priėmimo 
procesą ir šiame procese su jais turėtų būti 
konsultuojamasi.

Or. el

Pakeitimas 34
Christian Engström
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Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. mano, kad gali būti vis daugiau 
Europos bendrovių, kurių veikla iš esmės 
priklausys nuo galimybės priimti 
mokėjimus kortele; mano, kad objektyvių 
taisyklių, kuriomis nustatomos aplinkybės 
ir procedūros, kai mokėjimo kortele 
sistemos gali vienašališkai atsisakyti 
atlikti mokėjimą, nustatymas atitinka 
viešąjį interesą.

Or. en

Pakeitimas 35
Christian Engström

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. pabrėžia, kad ne bankai neturėtų 
galėti susipažinti su informacija apie 
kliento banko sąskaitose turimas lėšas, 
vykdant sandorius jie turėtų gauti tik 
patvirtinimą, kad lėšų pakanka sandoriui 
užbaigti.

Or. en

Pakeitimas 36
Christian Engström

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. prašo Komisijos įvertinti galimybę 
liberalizuoti mokėjimų kortele rinką ir 
skatinti prie jos prisijungti naujus 
dalyvius, pvz., visiems sandoriams taikant 
bendrą mokėjimų infrastruktūrą, 
neatsižvelgiant į kortelės teikėją.

Or. en


