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Grozījums Nr. 1
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka, lai gan elektronisko 
maksājumu nozīme Eiropā un pasaulē 
arvien pieaug, pastāv nopietni šķēršļi 
pilnīgi un efektīvi integrētam, 
konkurētspējīgam, drošam, pārredzamam 
un patērētājiem draudzīgam Eiropas 
vienotajam tirgum attiecībā uz šādiem 
maksājumu veidiem;

1. norāda, ka, lai gan elektronisko 
maksājumu nozīme Eiropā un pasaulē 
arvien pieaug, pastāv nopietni šķēršļi 
pilnīgi un efektīvi integrētam, 
konkurētspējīgam, novatoriskam, drošam, 
pārredzamam un patērētājiem draudzīgam 
Eiropas vienotajam tirgum attiecībā uz 
šādiem maksājumu veidiem;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka, lai gan elektronisko 
maksājumu nozīme Eiropā un pasaulē 
arvien pieaug, pastāv nopietni šķēršļi 
pilnīgi un efektīvi integrētam, 
konkurētspējīgam, drošam, pārredzamam 
un patērētājiem draudzīgam Eiropas 
vienotajam tirgum attiecībā uz šādiem 
maksājumu veidiem;

1. norāda, ka, lai gan elektronisko 
maksājumu nozīme Eiropā un pasaulē 
arvien pieaug, pastāv nopietni šķēršļi 
pilnīgi un efektīvi integrētam, 
konkurētspējīgam, drošam, pārredzamam 
un patērētājiem draudzīgam Eiropas 
vienotajam digitālajam tirgum attiecībā uz 
šādiem maksājumu veidiem;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Pablo Arias Echeverría
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Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka pašreizējā krīzes periodā ir 
būtiski veikt pasākumus, kas stimulētu 
ekonomikas izaugsmi un darbavietu 
izveidi un no jauna stimulētu patēriņu. Tā 
kā digitālais tirgus nodrošina lielisku 
iespēju šo mērķu sasniegšanai, Eiropas 
Savienībai ir jāvar izveidot digitālo iekšējo 
tirgu pilnībā. No vienas puses, ir vitāli 
nepieciešams novērst pašreizējos šķēršļus, 
bet, no otras —, veicināt patērētāju 
uzticību; tādēļ īsta vienota digitālā iekšējā 
tirgus sasniegšanai būtiski ir tas, vai 
Eiropā ir neitrāls un drošs vienotais tirgus 
maksājumu veikšanai ar kartēm, internetā 
un mobilajiem maksājumiem un vai šāds 
tirgus var ievērojami veicināt patērētāju 
uzticības vairošanu;

Or. es

Grozījums Nr. 4
Pablo Arias Echeverría

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b norāda, ka pārredzamas, drošas un 
efektīvas maksājumu sistēmas izveide 
Eiropas digitālajā tirgū ir būtiska īstas 
digitālās ekonomikas nodrošināšanai un 
pārrobežu e-komercijas veicināšanai;

Or. es

Grozījums Nr. 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver elektronisko maksājumu
ievērojamo lomu cīņā pret ēnu ekonomiku 
un, jo īpaši, pret izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas;

2. uzsver e-maksājumu un m-maksājumu
ievērojamo lomu cīņā pret ēnu ekonomiku 
un, jo īpaši, pret izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas; aicina Eiropas 
standartizācijas organizācijas, piemēram, 
Eiropas Standartizācijas komiteju (Comité 
européen de normalisation, CEN) vai 
Eiropas Telekomunikāciju standartu 
institūtu (ETSI) sadarbībā ar Komisiju 
uzņemties aktīvāku lomu karšu 
maksājumu standartizācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Pablo Arias Echeverría

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a tādēļ atzīst, ka vienotā euro 
maksājumu zona (SEPA) ir būtisks 
faktors integrēta Eiropas maksājumu 
tirgus izveidē, un tai jākļūst par pamatu šī 
tirgus attīstībai, lai tas kļūtu 
novatoriskāks un konkurētspējīgāks;

Or. es

Grozījums Nr. 7
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka Eiropas līmenī jāīsteno 
iedarbīgi pasākumi patērētāju 
informēšanai par drošu elektronisko 
maksājumu noteikumiem un prasībām, lai 
palielinātu patērētāju informētību un 
pārvarētu slēptās bažas par šādiem 
maksājumiem;

3. norāda, ka droša, uzticama un 
pārredzama Eiropas elektronisko 
maksājumu sistēma ir būtisks 
priekšnoteikums, lai sāktu darboties 
vienots digitālais tirgus; uzsver patērētāju 
informatīvo kampaņu nozīmi, lai 
patērētāji apzinātos tirgū pieejamās 
iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Kyriacos Triantaphyllides

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka Eiropas līmenī jāīsteno 
iedarbīgi pasākumi patērētāju informēšanai 
par drošu elektronisko maksājumu 
noteikumiem un prasībām, lai palielinātu 
patērētāju informētību un pārvarētu 
nepamatotas bažas par šādiem 
maksājumiem;

3. uzskata, ka Eiropas līmenī jāīsteno 
iedarbīgi pasākumi patērētāju informēšanai 
par drošu elektronisko maksājumu 
noteikumiem un prasībām, lai patērētājiem 
sniegtu pilnīgāku un pārvarētu bieži vien 
nepamatotas bažas par šādiem 
maksājumiem;

Or. el

Grozījums Nr. 9
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a apliecina, ka laba Eiropas
elektronisko maksājumu tirgus darbība 
nebūs iespējama bez elektronisko 
maksājumu sistēmu pārredzamības, 
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pareizas informācijas sniegšanas
patērētājiem par katru maksājuma 
darījumu un ērtas piekļuves informācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzinīgi vērtē jaunajā Patērētāju 
tiesību direktīvā ietvertos noteikumus 
attiecībā uz papildu maksājumiem un 
aizliegumu pieprasīt augstāku maksu par 
maksāšanas līdzekļu izmantošanu, kas 
veicinās patērētāju uzticību, iepērkoties 
tiešsaistē; tomēr aicina Komisiju turpināt 
centienus visiem nodrošināt vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu iespējas 
maksājumu veikšanā ar kartēm, internetā 
un mobilo maksājumu jomā, kas vienota 
digitālā tirgus apstākļos būs izdevīgi gan 
patērētājiem, gan uzņēmumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 11
Pablo Arias Echeverría

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a saistībā ar šo uzsver, ka ir jāveic 
pasākumi, lai izbeigtu biežos 
diskriminācijas gadījumus pret tiem 
patērētājiem Eiropā, kuru maksājumi 
pārrobežu darījumos tiešsaistē tiek 
noraidīti viņu izcelsmes dēļ;
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Or. es

Grozījums Nr. 12
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzskata, ka ir jāstiprina patērētāju 
atmaksas tiesības gan maksājumu
neapstiprināšanas, gan preču 
nepiegādāšanas (vai neatbilstošas 
piegādes), gan pakalpojumu nesniegšanas 
gadījumā un ka kolektīvā tiesiskās 
aizsardzības un alternatīvā strīdu 
izšķiršanas sistēma ir neaizstājami 
patērētāju aizsardzības instrumenti, 
tostarp arī elektronisko maksājumu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka, lai sekmētu elektronisko 
maksājumu iespēju pilnīgu attīstību, 
jānodrošina maksimālais drošības līmenis
nolūkā nepieļaut krāpšanas risku un 
aizsargāt patērētāju konfidenciālos datus;

4. norāda, ka viedkaršu ieviešana ir 
pozitīvi ietekmējusi drošību maksājumu 
veikšanā ar karti; uzsver, ka, lai pilnībā 
izmantotu elektronisko maksājumu 
potenciālu, svarīga ir patērētāju uzticība 
un tas, ka personas dati tiek apstrādāti, 
ievērojot augstu drošības līmeni;

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ir vajadzīga standartizācija 
Eiropas līmenī tāda tiesiskā regulējuma 
veidā, ar ko nosaka drošības standartus 
katram elektronisko maksājumu veidam un 
kas ir saistošs visām personām, kas 
iesaistītas maksājumu pakalpojumu 
nodrošināšanā, kā arī visiem starpniekiem;

5. uzskata, ka ir vajadzīga standartizācija 
Eiropas līmenī tāda tiesiskā regulējuma 
veidā, ar ko nosaka drošības standartus 
katram elektronisko maksājumu veidam un 
kas ir saistošs visām personām, kas 
iesaistītas maksājumu pakalpojumu 
nodrošināšanā, kā arī visiem starpniekiem, 
tostarp tirgotājiem (piemēram, iniciāļu 
datu glabāšana). Nosakot standartus, 
jāņem vērā sistēmas, kurās būtiski 
uzlabota maksājumu drošība (piemēram, 
Chip un PIN karšu sistēma, divu faktoru 
autentifikācijas sistēma, elektroniskais 
paraksts un tiešsaistes maksājumi ar
elektronisko maksājumu pakalpojumu 
starpniecību), sistēmas, kas ir mazāk 
aizsargātas pret krāpniecību (piemēram, 
kurās trešām pusēm tiek nosūtīti sensitīvi 
personu dati, kā tas ir tiesšsaistes 
maksājumos, izmantojot pārklājuma
sistēmu, vai magnētiskās lentes sistēmā 
kartēm) un inovācijas, kas var uzlabot šo 
procesu drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ir vajadzīga standartizācija 
Eiropas līmenī tāda tiesiskā regulējuma
veidā, ar ko nosaka drošības standartus 
katram elektronisko maksājumu veidam

5. norāda, ka gan pārrobežu, gan iekšējais 
Eiropas tirgus maksājumu veikšanai ar 
kartēm, internetā un mobilajiem 
maksājumiem ir sadrumstalots; uzskata,
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un kas ir saistošs visām personām, kas 
iesaistītas maksājumu pakalpojumu 
nodrošināšanā, kā arī visiem 
starpniekiem;

ka ir vajadzīga standartizācija Eiropas 
līmenī, lai uzlabotu ES elektronisko 
maksājumu tirgus konkurētspēju; atzinīgi 
vērtē tādu regulējumu, ar ko nosaka 
drošības standartus un izmaksu 
pārredzamību, ieviešot visaptverošu tirgus 
risinājumu, tostarp arī attiecībā uz 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri nav 
iesaistīti daļēju rezervju banku darbībā, 
piemēram, naudas pārskaitīšanas 
pakalpojumu sniedzēji; tādēļ uzsver, cik 
svarīgi ir ieviest nepārprotamus drošības 
noteikumus un patērētāju aizsardzības 
politiku visas Eiropas līmenī; saistībā ar 
šo uzsver, ka patērētājiem draudzīgu 
kontaktpunktu izveidošana vairotu 
uzticību attālinātajiem maksājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Matteo Salvini

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ir vajadzīga standartizācija 
Eiropas līmenī tāda tiesiskā regulējuma 
veidā, ar ko nosaka drošības standartus
katram elektronisko maksājumu veidam
un kas ir saistošs visām personām, kas 
iesaistītas maksājumu pakalpojumu 
nodrošināšanā, kā arī visiem starpniekiem;

5. uzskata, ka ir vajadzīga turpmāka
standartizācija Eiropas līmenī, lai noteiktu
drošības standartus elektroniskajiem 
maksājumiem, ko piemēro visām 
personām, kas iesaistītas maksājumu 
pakalpojumu nodrošināšanā, kā arī visiem 
starpniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka standartizācijā nav 
jāparedz vienīgi drošības standartu 
noteikšana, bet arī pasākumi atvērtāka, 
pārredzamāka, novatoriskāka, 
konkurētspējīgāka un nesadrumstalota
elektronisko maksājumu tirgus 
nodrošināšanai, kas sniegtu priekšrocības 
visiem patērētājiem (piemēram, attiecībā 
uz daudzpusējo starpbanku komisijas 
maksu (MIF) savietojamību vai m-
maksājumu pārvietojamību). Uzskata, ka, 
lai šo mērķi sasniegtu, attiecīgi jāņem 
vērā kartes īpašnieka prasība nodrošināt 
obligāto maksājumu karšu zīmolu 
koplietošanas iespēju (šādā gadījumā
prioritāros kartē pieejamos PSP izvēlas
patērētājs), un ka ir jānovērš atlikušie 
šķēršļi pārrobežu iegādes darījumos;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Pablo Arias Echeverría

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka jābūt uzmanīgiem, lai, 
īstenojot šādus pasākumus, nekādā 
gadījumā netiktu pārkāpts brīvas 
konkurences un brīvas tirgus pieejamības
un piekļuves princips, ņemot vērā 
turpmāko tehnoloģisko jaunradi šajā 
nozarē, lai pielāgotos tās turpmākai 
attīstībai un konsekventi stimulētu un 
veicinātu inovāciju un konkurētspēju
tajā;

Or. es
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Grozījums Nr. 19
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka visas pārrobežu un 
iekšzemes daudzpusējās starpbanku
komisijas maksas (MIF) jādara zināmas 
atklātībai, un prasa Komisijai un 
dalībvalstīm nodrošināt to publicēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzskata, ka PSP (pat tad, ja tā nav 
banka) jābūt iespējai nodrošināt 
informāciju par klienta pieejamo līdzekļu 
atlikumu pirms maksājuma veikšanas, lai 
nodrošinātu, ka kontā nav izveidojies 
līdzekļu pārtēriņš, tomēr šī informācija 
jāparedz tikai kā vienkārša norāde par 
līdzekļu pieejamību vai trūkumu. Uzskata, 
ka maksa par šādu operāciju ir jāvienādo;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka valsts un pārrobežu 
daudzpusējās starpbanku komisijas maksas 
vienotajā euro maksājumu telpā (SEPA) ir 
jāsaskaņo un pakāpeniski jāaizliedz līdz 
noteiktam termiņam un ka vienlaikus 
pakāpeniski jāaizliedz arī piemaksas, 
atlaides un citi veicināšanas paņēmieni, 
veidojot pārredzamāku Eiropas maksājumu 
vienoto tirgu;

6. uzskata, ka valsts un pārrobežu 
daudzpusējās starpbanku komisijas maksas 
vienotajā euro maksājumu telpā (SEPA) ir 
jāsaskaņo un pakāpeniski jāaizliedz līdz 
noteiktam termiņam un ka vienlaikus 
pakāpeniski jāaizliedz arī piemaksas, 
atlaides un citi veicināšanas paņēmieni, 
veidojot pārredzamāku Eiropas maksājumu 
vienoto tirgu. Jāatrisina arī jautājums par 
trīspusējām „slēpto savstarpējās apmaiņas 
maksu” sistēmām un šīs maksas ir 
pakāpeniski jāaizliedz. Tādēļ uzskata 
izmaiņas „nediskriminācijas” vai „visu 
karšu akceptēšanas” noteikumos par 
nelietderīgām un nevēlamām;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka valsts un pārrobežu
daudzpusējās starpbanku komisijas maksas 
vienotajā euro maksājumu telpā (SEPA) ir 
jāsaskaņo un pakāpeniski jāaizliedz līdz 
noteiktam termiņam un ka vienlaikus 
pakāpeniski jāaizliedz arī piemaksas, 
atlaides un citi veicināšanas paņēmieni, 
veidojot pārredzamāku Eiropas maksājumu 
vienoto tirgu;

6. norāda, ka daudzpusējās starpbanku 
komisijas maksas vienotajā euro
maksājumu telpā (SEPA) ir ļoti atšķirīgas
un dažkārt augstākas nekā nepieciešams; 
uzskata, ka šīs maksas un vienlaikus 
pakāpeniski piemaksas, atlaides un citus
veicināšanas paņēmienus varētu saskaņot 
Maksājumu pakalpojumu direktīvas 
īstenošanas procesā, veidojot 
pārredzamāku Eiropas maksājumu vienoto 
tirgu;

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Kyriacos Triantaphyllides

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka valsts un pārrobežu 
daudzpusējās starpbanku komisijas maksas 
vienotajā euro maksājumu telpā (SEPA) ir
jāsaskaņo un pakāpeniski jāaizliedz līdz 
noteiktam termiņam un ka vienlaikus 
pakāpeniski jāaizliedz arī piemaksas, 
atlaides un citi veicināšanas paņēmieni, 
veidojot pārredzamāku Eiropas maksājumu 
vienoto tirgu;

6. uzskata, ka valsts un pārrobežu 
daudzpusējās starpbanku komisijas maksas 
vienotajā euro maksājumu telpā (SEPA) ir 
pakāpeniski jāaizliedz līdz noteiktam 
termiņam un ka vienlaikus pakāpeniski 
jāaizliedz arī piemaksas, atlaides un citi 
veicināšanas paņēmieni, veidojot 
pārredzamāku Eiropas maksājumu vienoto 
tirgu, vienlaicīgi ir jāizstrādā mehānismi 
un aizsardzības pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka šīs izmaksas nebūtu tā vai 
citādi vēlreiz jāsedz patērētājam;

Or. el

Grozījums Nr. 24
Christian Engström

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka valsts un pārrobežu 
daudzpusējās starpbanku komisijas maksas 
vienotajā euro maksājumu telpā (SEPA) ir
jāsaskaņo un pakāpeniski jāaizliedz līdz 
noteiktam termiņam un ka vienlaikus 
pakāpeniski jāaizliedz arī piemaksas, 
atlaides un citi veicināšanas paņēmieni, 
veidojot pārredzamāku Eiropas 
maksājumu vienoto tirgu;

6. norāda, ka elektronisko norēķinu 
tehnoloģijas šobrīd strauji attīstās; 
neuzskata, ka valsts un pārrobežu 
daudzpusējās starpbanku komisijas maksas 
vienotajā euro maksājumu telpā (SEPA) 
šobrīd būtu precīzi jāregulē;

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam Bielan

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka valsts un pārrobežu 
daudzpusējās starpbanku komisijas maksas 
vienotajā euro maksājumu telpā (SEPA) ir 
jāsaskaņo un pakāpeniski jāaizliedz līdz
noteiktam termiņam un ka vienlaikus
pakāpeniski jāaizliedz arī piemaksas, 
atlaides un citi veicināšanas paņēmieni, 
veidojot pārredzamāku Eiropas maksājumu 
vienoto tirgu;

6. uzsver, ka valsts un pārrobežu 
daudzpusējās starpbanku komisijas 
maksas (MIF) vienotajā euro maksājumu 
telpā (SEPA) ievērojami atšķiras 
dalībvalstu starpā; uzskata, ka gan valsts, 
gan pārrobežu daudzpusējās starpbanku 
komisijas maksas vienotajā euro
maksājumu telpā (SEPA) ir jāsaskaņo, lai 
patērētāji varētu izmantot vienotā tirgus 
sniegtās priekšrocības; aicina Komisiju 
līdz 2012. gada beigām veikt ietekmes 
novērtējumu, nosakot MIF augšējo 
robežu un pakāpeniski to samazinot; 
aicina Komisiju izstrādāt priekšlikumu 
regulai par MIF saskaņošanu, ja tas ir 
pamatoti saskaņā ar ietekmes 
novērtējumu, un pakāpeniski to 
samazināt, līdz 2015. gadam šīs maksas 
lielumu pietuvinot patiesajām izmaksām; 
uzskata, ka pakāpeniski jāaizliedz arī 
piemaksas, atlaides un citi veicināšanas 
paņēmieni, veidojot pārredzamāku Eiropas 
maksājumu vienoto tirgu;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Matteo Salvini

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka valsts un pārrobežu 
daudzpusējās starpbanku komisijas maksas 
vienotajā euro maksājumu telpā (SEPA) ir 
jāsaskaņo un pakāpeniski jāaizliedz līdz 

6. uzskata, ka valsts un pārrobežu 
daudzpusējās starpbanku komisijas maksas 
vienotajā euro maksājumu telpā (SEPA) 
būtu jākonverģē līdz noteiktam termiņam 
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noteiktam termiņam un ka vienlaikus 
pakāpeniski jāaizliedz arī piemaksas, 
atlaides un citi veicināšanas paņēmieni, 
veidojot pārredzamāku Eiropas maksājumu 
vienoto tirgu;

saskaņā ar pieņemto metodoloģiju, kurā 
tiktu ievērotas patērētāju un tirgotāju 
intereses. Vienlaikus pakāpeniski 
jāaizliedz arī piemaksas, atlaides un citi 
veicināšanas paņēmieni, veidojot 
pārredzamāku Eiropas maksājumu vienoto 
tirgu;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Pablo Arias Echeverría

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka valsts un pārrobežu 
daudzpusējās starpbanku komisijas maksas 
vienotajā euro maksājumu telpā (SEPA) ir 
jāsaskaņo un pakāpeniski jāaizliedz līdz 
noteiktam termiņam un ka vienlaikus 
pakāpeniski jāaizliedz arī piemaksas, 
atlaides un citi veicināšanas paņēmieni, 
veidojot pārredzamāku Eiropas maksājumu 
vienoto tirgu;

6. uzskata, ka valsts un pārrobežu 
daudzpusējās starpbanku komisijas maksas 
vienotajā euro maksājumu telpā (SEPA) ir 
jāsaskaņo tā, lai respektētu brīvo tirgu un 
Eiropas konkurences noteikumus un 
veicinātu tirgus pārredzamību, lai 
nodrošinātu, ka no patērētājiem netiek 
prasīta pārmērīgi augsta maksa.
Vienlaikus aicina nevienlīdzīgo attieksmi 
pret patērētājiem piemaksu, slēptu 
izdevumu un citu paņēmienu veidā, kas 
samazina vai ierobežo patērētāju izvēli, 
pakāpeniski aizliegt, veidojot
pārredzamāku, pieejamāku un, no 
patērētāja viedokļa raugoties, uzticamāku
Eiropas maksājumu vienoto tirgu;

Or. es

Grozījums Nr. 28
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka elektronisko maksājumu 
noteikumu īstenošana Eiropā bieži vien ir 
sarežģīta, neatbilstoša un atšķirīga un ka 
jāveic stingrāki pasākumi, lai nodrošinātu 
pareizu un vienādu šo noteikumu 
piemērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Matteo Salvini

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atzīst daudzpusējo starpbanku 
komisijas maksu būtisko nozīmi kā
elektronisko maksājumu radīto ieguvumu 
un izmaksu izlīdzināšanas instrumentam, 
un nodrošina to, ka izmaksas maksājumu 
veikšanai ar karti tiek taisnīgi sadalītas 
starp visiem dalībniekiem. Pārmērīgas
regulatīvās iejaukšanās var samazināt
maksāšanas līdzekļu izvēli un palielināt 
izmaksas patērētājiem, ierobežot inovāciju 
un negatīvi ietekmēt ieguldījumus
drošībā;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka ir jāpieprasa lielāka 
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pārredzamība un labāka patērētāju 
informēšana par piemaksām un 
papildmaksām dažādiem maksāšanas 
līdzekļiem, jo tirgotāji parasti iekļauj 
darījumu izmaksas savu produktu un 
pakalpojumu cenā, kādēļ patērētāji netiek 
iepriekš atbilstoši informēti par kopējām 
izmaksām un samaksā par saviem 
pirkumiem vairāk, tādējādi apdraudot 
patērētāju uzticību; 

Or. el

Grozījums Nr. 31
Christian Engström

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. apstiprina, ka pašregulējošā pieeja nav 
pietiekama; uzskata, ka Komisijai un 
ECB aktīvāk jāuzņemas vadošā loma 
SEPA pārvaldībā un ka visas attiecīgās 
ieinteresētās puses, jo īpaši patērētāju 
apvienības, pienācīgi jāiesaista un ar tām 
jākonsultējas lēmumu pieņemšanas 
procesā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 32
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. apstiprina, ka pašregulējošā pieeja nav 
pietiekama; uzskata, ka Komisijai un ECB 
aktīvāk jāuzņemas vadošā loma SEPA
pārvaldībā un ka visas attiecīgās 

7. apstiprina, ka pašregulējošā pieeja nav 
pietiekama; uzskata, ka Komisijai un ECB 
aktīvāk jāuzņemas vadošā loma SEPA
pārvaldībā un ka visas attiecīgās 
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ieinteresētās puses, jo īpaši patērētāju 
apvienības, pienācīgi jāiesaista un ar tām 
jākonsultējas lēmumu pieņemšanas 
procesā.

ieinteresētās puses, tostarp patērētāju 
apvienības, pienācīgi jāiesaista un ar tām 
jākonsultējas lēmumu pieņemšanas 
procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Kyriacos Triantaphyllides

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. apstiprina, ka pašregulējošā pieeja nav 
pietiekama; uzskata, ka Komisijai un ECB 
aktīvāk jāuzņemas vadošā loma SEPA 
pārvaldībā un ka visas attiecīgās 
ieinteresētās puses, jo īpaši patērētāju 
apvienības, pienācīgi jāiesaista un ar tām 
jākonsultējas lēmumu pieņemšanas 
procesā.

7. apstiprina, ka pašregulējošā pieeja nav 
pietiekama; uzskata, ka dalībvalstīm kopā 
ar Komisiju un ECB aktīvāk jāuzņemas 
vadošā loma un ka visas attiecīgās 
ieinteresētās puses, jo īpaši patērētāju 
apvienības, pienācīgi jāiesaista un ar tām 
jākonsultējas lēmumu pieņemšanas 
procesā.

Or. el

Grozījums Nr. 34
Christian Engström

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a pieļauj iespēju, ka to Eiropas 
uzņēmumu skaits, kuru darbība ir 
ievērojami atkarīga no iespējām pieņemt
ar karti veiktos maksājumus, kļūs arvien 
lielāks; uzskata, ka sabiedrības interesēs 
ir paredzēt objektīvus noteikumus, 
precizējot apstākļus un procedūras, 
saskaņā ar kurām karšu maksājumu 
shēmās drīkst vienpusēji atteikties tos 
pieņemt;
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Or. en

Grozījums Nr. 35
Christian Engström

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b vērš uzmanību uz to, ka iestādēm, kas 
nav bankas, nedrīkst piešķirt piekļuvi 
informācijai par klientu banku kontiem, 
izņemot vienkāršu apstiprinājumu
darījuma izpildes laikā tam, ka bankas 
kontā ir pietiekami līdzekļi darījuma 
veikšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Christian Engström

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c prasa Komisijai izvērtēt iespēju 
liberalizēt tirgu maksājumu veikšanai ar 
karti un veicināt lielāku jaunpienācēju 
skaitu šajā tirgū, piemēram, izveidojot 
vienotu maksājumu infrastruktūru visiem 
darījumiem neatkarīgi no karšu 
pakalpojumu sniedzēja;

Or. en


