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Poprawka 1
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wskazuje, że chociaż płatności 
elektroniczne odgrywają coraz ważniejszą 
rolę w Europie i na świecie, w odniesieniu 
do tych form płatności nadal istnieją 
poważne przeszkody uniemożliwiające 
powstanie skutecznie i w pełni 
zintegrowanego, konkurencyjnego, 
bezpiecznego, przejrzystego i przyjaznego 
dla konsumentów europejskiego 
jednolitego rynku;

1. wskazuje, że chociaż płatności 
elektroniczne odgrywają coraz ważniejszą 
rolę w Europie i na świecie, w odniesieniu 
do tych form płatności nadal istnieją 
poważne przeszkody uniemożliwiające 
powstanie skutecznie i w pełni 
zintegrowanego, konkurencyjnego, 
innowacyjnego, bezpiecznego, 
przejrzystego i przyjaznego dla 
konsumentów europejskiego jednolitego 
rynku;

Or. en

Poprawka 2
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wskazuje, że chociaż płatności 
elektroniczne odgrywają coraz ważniejszą 
rolę w Europie i na świecie, w odniesieniu 
do tych form płatności nadal istnieją 
poważne przeszkody uniemożliwiające 
powstanie skutecznie i w pełni 
zintegrowanego, konkurencyjnego, 
bezpiecznego, przejrzystego i przyjaznego 
dla konsumentów europejskiego 
jednolitego rynku;

1. wskazuje, że chociaż płatności 
elektroniczne odgrywają coraz ważniejszą 
rolę w Europie i na świecie, w odniesieniu 
do tych form płatności nadal istnieją 
poważne przeszkody uniemożliwiające 
powstanie skutecznie i w pełni 
zintegrowanego, konkurencyjnego, 
bezpiecznego, przejrzystego i przyjaznego 
dla konsumentów europejskiego 
jednolitego rynku cyfrowego;

Or. en
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Poprawka 3
Pablo Arias Echeverría

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że w czasie kryzysu, jaki 
obecnie przeżywamy, podstawowe 
znaczenie ma rozwijanie inicjatyw, które 
przyczynią się do wzrostu gospodarczego, 
tworzenia miejsc pracy i ożywienia 
konsumpcji.  Rynek cyfrowy znacznie 
umożliwia osiągnięcie tych dążeń, jednak 
w tym celu Unii Europejskiej musi się 
udać osiągnąć kompletny wewnętrzny 
rynek cyfrowy. Nieodzowne jest z jednej 
strony zniesienie istniejących barier, a z 
drugiej podniesienie zaufania 
konsumentów, i w związku z tym 
powstanie jednolitego rynku 
europejskiego w odniesieniu do płatności 
dokonywanych za pomocą karty, przez 
internet oraz płatności realizowanych za 
pośrednictwem urządzeń przenośnych, 
rynku którzy sprzyja wolnej konkurencji i 
innowacyjności i który jest neutralny i 
bezpieczny ma podstawowe znaczenie dla 
osiągnięcia jednolitego rynku cyfrowego z 
prawdziwego zdarzenia i może przyczynić 
się do znacznego poprawienia zaufania 
konsumentów.

Or. es

Poprawka 4
Pablo Arias Echeverría

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że rozwój przejrzystych, 
bezpiecznych i skutecznych systemów 
płatniczych na europejskim rynku 
cyfrowym stanowi podstawowy warunek 
osiągnięcia prawdziwej gospodarki 
cyfrowej i ułatwienia elektronicznego 
handlu transgranicznego;

Or. es

Poprawka 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla ważną rolę płatności 
elektronicznych w ramach zwalczania 
szarej strefy, a w szczególności uchylania 
się od opodatkowania;

2. podkreśla ważną rolę e-płatności i m-
płatności w ramach zwalczania szarej 
strefy, a w szczególności uchylania się od 
opodatkowania; wzywa europejskie organy 
normalizacyjne, takie jak Europejski 
Komitet Normalizacyjny (Comité 
européen de normalisation, CEN) czy 
Europejski Instytut Norm 
Telekomunikacyjnych (ETSI) we 
współpracy z Komisją do odgrywania 
aktywniejszej roli w standaryzowaniu 
płatności kartowych;

Or. en

Poprawka 6
Pablo Arias Echeverría

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. w związku z tym przypomina, że Single 
Euro Payments Area (SEPA) jest 
podstawowym filarem tworzenia 
zintegrowanego europejskiego rynku 
płatności i powinien stać się 
fundamentem, na którym rynek ten 
mógłby się rozwijać, stawać bardziej 
innowacyjny i konkurencyjny.  

Or. es

Poprawka 7
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że zdecydowane działania w 
zakresie informowania konsumentów o 
warunkach i wymogach bezpiecznych
płatności elektronicznych należy wdrażać 
na szczeblu europejskim, tak aby 
zwiększyć świadomość konsumentów i 
przezwyciężyć nieuzasadnione obawy 
dotyczące tych form płatności;

3. zwraca uwagę, że bezpieczne, godne 
zaufania i przejrzyste europejskie ramy
płatności elektronicznych są nieodzowne 
dla zainicjowania cyfrowego jednolitego 
rynku; podkreśla znaczenie kampanii 
informacyjnych na rzecz uświadamiania
konsumentów o dostępnych opcjach na 
rynku;

Or. en

Poprawka 8
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że zdecydowane działania w 
zakresie informowania konsumentów o 
warunkach i wymogach bezpiecznych 

3. jest zdania, że zdecydowane działania w 
zakresie informowania konsumentów o 
warunkach i wymogach bezpiecznych 
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płatności elektronicznych należy wdrażać 
na szczeblu europejskim, tak aby zwiększyć 
świadomość konsumentów i 
przezwyciężyć nieuzasadnione obawy 
dotyczące tych form płatności;

płatności elektronicznych należy wdrażać 
na szczeblu europejskim, tak aby lepiej 
informować konsumentów i 
przezwyciężyć niejednokrotnie 
nieuzasadnione obawy dotyczące tych 
form płatności;

Or. el

Poprawka 9
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. potwierdza, że przejrzystość systemów 
płatności elektronicznych, udzielanie 
konsumentom poprawnych informacji i 
bezpośredni i łatwy dostęp do informacji 
są warunkami wstępnymi  dobrego 
funkcjonowania europejskiego rynku 
płatności elektronicznych;

Or. en

Poprawka 10
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wyraża zadowolenie z przepisów nowej 
dyrektywy w sprawie praw konsumentów 
w odniesieniu do dodatkowych płatności i 
zakazu stosowania nadmiernych opłat za 
korzystanie z środków płatniczych, co 
zwiększy zaufanie konsumentów podczas 
zakupów w internecie; wzywa jednak 
Komisję do kontynuowania wysiłków 
mających na celu stworzenie równych 
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szans w obszarze płatności realizowanych 
przy pomocy kart płatniczych, przez 
internet i za pośrednictwem urządzeń 
przenośnych, które przyniosą korzyści 
zarówno konsumentom, jak i 
przedsiębiorstwom na cyfrowym
jednolitym rynku;

Or. de

Poprawka 11
Pablo Arias Echeverría

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla w związku z tym 
konieczność przyjmowania środków 
skierowanych przeciwko częstym 
przypadkom dyskryminacji konsumentów 
europejskich, kiedy to odrzucano ich 
płatności w transakcjach 
transgranicznych dokonywanych przez 
internet ze względu na miejsce 
pochodzenia;

Or. es

Poprawka 12
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. uważa, że powinno się wzmocnić 
prawa konsumentów do zwrotu pieniędzy, 
zarówno w przypadku nieautoryzowanych 
płatności, jak i w przypadku 
niedostarczonych towarów i usług (lub 
niedostarczonych w formie, w jakiej 
zostały obiecane), oraz że skuteczne 
systemy powództwa zbiorowego i 
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alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów są nieodzownymi narzędziami 
ochrony konsumentów, również w 
obszarze płatności elektronicznych;

Or. en

Poprawka 13
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w celu pełnego
wykorzystania potencjału płatności 
elektronicznych należy zapewnić 
najwyższy poziom bezpieczeństwa jako 
zabezpieczenie przed ryzykiem oszustwa 
oraz w celu ochrony szczególnie 
chronionych danych konsumentów;

4. zauważa, że wprowadzenie kart 
chipowych pozytywnie wpłynęło na 
bezpieczeństwo płatności kartami, 
podkreśla również, że dla osiągnięcia 
pełnego potencjału płatności 
elektronicznych podstawowe znaczenie ma 
zapewnienie zaufania konsumenta, zaś 
dane osobowe muszą być przetwarzane 
przy zachowaniu wysokiego stopnia 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 14
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że należy wprowadzić 
standaryzację na szczeblu europejskim w 
formie ram regulacyjnych ustanawiających 
normy bezpieczeństwa dla każdej formy 
płatności elektronicznych oraz 
określających wszystkie podmioty 
zaangażowane w zapewnianie usług 
płatniczych oraz pośredników;

5. jest zdania, że należy wprowadzić 
standaryzację na szczeblu europejskim w 
formie ram regulacyjnych ustanawiających 
normy bezpieczeństwa dla każdej formy 
płatności elektronicznych oraz 
określających wszystkie podmioty 
zaangażowane w zapewnianie usług 
płatniczych oraz pośredników, w tym 
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akceptantów(np. przechowywanie listów 
uwierzytelniających); w definicji 
standardów powinno się uwzględnić 
systemy, które znacznie przyczyniły się do 
podniesienia bezpieczeństwa płatności 
(np. system CHIP&PIN dla kart, 
uwierzytelnianie dwuskładnikowe, podpis 
elektroniczny i płatności on-line za 
pośrednictwem serwisów dla e-płatności), 
systemy bardziej podatne na oszustwa (np. 
takie, w których szczególnie chronione 
dane osobowe konsumentów 
przekazywane są stronom trzecim, jak w 
płatnościach on-line za pośrednictwem 
serwisów nałożonych lub w systemie 
paska magnetycznego dla kart), a także 
innowacje, które mogłyby podnieść 
bezpieczeństwo procesów;

Or. en

Poprawka 15
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że należy wprowadzić 
standaryzację na szczeblu europejskim w 
formie ram regulacyjnych 
ustanawiających normy bezpieczeństwa 
dla każdej formy płatności 
elektronicznych oraz określających 
wszystkie podmioty zaangażowane w 
zapewnianie usług płatniczych oraz 
pośredników;

5. zauważa, że europejski rynek płatności 
realizowanych przy pomocy kart 
płatniczych, przez internet i za 
pośrednictwem urządzeń przenośnych jest 
rozdrobniony w obrębie granic krajowych 
i poza nimi i jest zdania, że należy 
wprowadzić standaryzację na szczeblu 
europejskim, aby wzmocnić 
konkurencyjność rynku płatności 
elektronicznych w UE; przyklasuje ramom 
regulacyjnym ustanawiającym normy 
bezpieczeństwa i przejrzystość kosztów, 
wprowadzające ogólno-rynkowe 
rozwiązanie obejmujące również 
usługodawców niezaangażowanych w 
system rezerw częściowych, jak firmy 
zajmujące się przelewami pieniężnymi, i
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podkreśla w związku z tym znaczenie 
jasnych zasad dotyczących bezpieczeństwa 
i polityki ochrony konsumentów na 
poziomie europejskim, a także wierzy, że w 
tym względzie przyjazne konsumentom 
punkty kontaktowe podniosłyby ich 
zaufanie do płatności zdalnych;

Or. en

Poprawka 16
Matteo Salvini

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że należy wprowadzić
standaryzację na szczeblu europejskim w 
formie ram regulacyjnych 
ustanawiających normy bezpieczeństwa 
dla każdej formy płatności elektronicznych 
oraz określających wszystkie podmioty 
zaangażowane w zapewnianie usług 
płatniczych oraz pośredników;

5. jest zdania, że należy pogłębiać
standaryzację na szczeblu europejskim, aby 
ustanowić normy bezpieczeństwa płatności 
elektronicznych, które mają zastosowanie 
do wszystkich podmiotów 
zaangażowanych w zapewnianie usług 
płatniczych oraz pośredników;

Or. en

Poprawka 17
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 a. uważa, że standaryzacja nie może 
ograniczać się do definicji standardów 
bezpieczeństwa, ale powinna obejmować 
środki koniecznie do zapewnienia bardziej 
otwartego, przejrzystego, innowacyjnego, 
konkurencyjnego i nierozdrobnionego 
rynku płatności elektronicznych, który 
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przynosi korzyści wszystkim konsumentom 
(na przykład odnośnie do 
interoperacyjności lub do przenośności –
w przypadku m-płatności). uważa, że aby 
osiągnąć ten cel, należy wziąć pod uwagę 
narzędzie obowiązkowego łączenia marek 
w odniesieniu do kart płatniczych, jeśli 
tego wymaga posiadacz karty (w tym 
przypadku to konsument powinien 
decydować o przyznaniu pierwszeństwa 
jednemu z dostępnych na karcie PSP) i że 
należy znieść pozostające przeszkody dla 
transakcji transgranicznych.

Or. en

Poprawka 18
Pablo Arias Echeverría

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że wszelkie środki 
podejmowane w tym względzie powinny 
zawsze stać na straży poszanowania 
wolnej konkurencji i swobodnego 
wchodzenia na rynek i dostępu do niego, a 
także powinny uwzględniać przyszłe 
innowacje technologiczne w tym 
czołowym sektorze celem przystosowania 
się do przemian, jakie pojawią się w 
przyszłości, zawsze umożliwiając przy tym 
innowacyjność i konkurencyjność;

Or. es

Poprawka 19
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że należy podawać do 
wiadomości wysokości wszystkich 
transgranicznych i krajowych 
wielostronnych opłat interchange (WOI) i 
zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie ich 
publikacji;

Or. en

Poprawka 20
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. uważa, że PSP (nawet jeśli nie są 
bankami) powinni mieć dostęp do 
informacji na temat dostępności środków 
płatniczych klienta dokonującego 
płatności, aby być pewnym, że nie grozi 
mu przekroczenie stanu konta, informacja 
ta jednak powinna się ograniczać do 
prostej wskazówki co do tego, czy środki 
są dostępne, czy nie; uważa, że należy 
zharmonizować opłaty za tę operację;

Or. en

Poprawka 21
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że krajowe i transgraniczne 
wielostronne opłaty interchange w 

6. jest zdania, że krajowe i transgraniczne 
wielostronne opłaty interchange w 
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jednolitym obszarze płatności w euro 
(SEPA) powinny być ujednolicone oraz że 
należy stopniowo wprowadzać ich zakaz 
do ustalonego terminu oraz równolegle 
również stopniowo zakazywać narzutów, 
rabatów i innych działań kierunkujących 
wybór formy płatności, co przygotuje grunt 
pod bardziej przejrzysty europejski 
jednolity rynek płatności;

jednolitym obszarze płatności w euro 
(SEPA) powinny być ujednolicone oraz że 
należy stopniowo wprowadzać ich zakaz 
do ustalonego terminu oraz równolegle 
również stopniowo zakazywać narzutów, 
rabatów i innych działań kierunkujących 
wybór formy płatności, co przygotuje grunt 
pod bardziej przejrzysty europejski 
jednolity rynek płatności. Należy się 
również zająć zagadnieniem systemów 
trójstronnych o ukrytej opłacie 
interchange, zaś opłaty te stopniowo 
znosić. W związku z tym uważa, że zmiany 
w zasadzie zakazu dyskryminacji lub w 
zasadzie honorowania wszystkich kart 
mają efekt sprzeczny od zamierzonego i 
należy ich unikać.

Or. en

Poprawka 22
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że krajowe i transgraniczne
wielostronne opłaty interchange w 
jednolitym obszarze płatności w euro 
(SEPA) powinny być ujednolicone oraz że 
należy stopniowo wprowadzać ich zakaz 
do ustalonego terminu oraz równolegle 
również stopniowo zakazywać narzutów, 
rabatów i innych działań kierunkujących
wybór formy płatności, co przygotuje grunt 
pod bardziej przejrzysty europejski 
jednolity rynek płatności;

6. zauważa, że wielostronne opłaty 
interchange w jednolitym obszarze 
płatności w euro (SEPA) są bardzo 
zróżnicowane oraz często wyższe niż to 
konieczne, i uważa, że te opłaty i, 
równolegle, narzuty, rabaty i inne 
działania kierunkujące wybór formy 
płatności, można by stopniowo 
zharmonizować na etapie wdrażania 
dyrektywy w sprawie usług płatniczych, co 
przygotuje grunt pod bardziej przejrzysty 
europejski jednolity rynek płatności;

Or. en
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Poprawka 23
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że krajowe i transgraniczne 
opłaty interchange w jednolitym obszarze 
płatności w euro (SEPA) powinny być 
ujednolicone oraz że należy stopniowo 
wprowadzać ich zakaz do ustalonego 
terminu oraz równolegle również 
stopniowo zakazywać narzutów, rabatów i 
innych działań kierunkujących wybór 
formy płatności, co przygotuje grunt pod 
bardziej przejrzysty europejski jednolity 
rynek płatności;

6. jest zdania, że krajowych i 
transgranicznych opłat interchange w 
jednolitym obszarze płatności w euro 
(SEPA) należy stopniowo zakazywać do 
ustalonego terminu oraz równolegle 
również stopniowo zakazywać narzutów, 
rabatów i innych działań kierunkujących 
wybór formy płatności, co przygotuje grunt 
pod bardziej przejrzysty europejski 
jednolity rynek płatności; równocześnie 
należy opracować mechanizmy i 
zabezpieczenia zapewniające 
nieprzenoszenie kosztów na konsumentów 
na inne sposoby;

Or. el

Poprawka 24
Christian Engström

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że krajowe i transgraniczne 
wielostronne opłaty interchange w 
jednolitym obszarze płatności w euro 
(SEPA) powinny być ujednolicone oraz że 
należy stopniowo wprowadzać ich zakaz 
do ustalonego terminu oraz równolegle 
również stopniowo zakazywać narzutów, 
rabatów i innych działań kierunkujących 
wybór formy płatności, co przygotuje 
grunt pod bardziej przejrzysty europejski 
jednolity rynek płatności;

6. zauważa, że obecnie szybko się 
rozwijają technologie płatności 
elektronicznych; nie uważa, że krajowe i 
transgraniczne wielostronne opłaty 
interchange w jednolitym obszarze 
płatności w euro (SEPA) powinny być w 
tej chwili szczegółowo regulowane;

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

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że krajowe i transgraniczne 
wielostronne opłaty interchange w 
jednolitym obszarze płatności w euro 
(SEPA) powinny być ujednolicone oraz że 
należy stopniowo wprowadzać ich zakaz 
do ustalonego terminu oraz równolegle 
również stopniowo zakazywać narzutów, 
rabatów i innych działań kierunkujących 
wybór formy płatności, co przygotuje grunt 
pod bardziej przejrzysty europejski 
jednolity rynek płatności;

6. zwraca uwagę, że krajowe i 
transgraniczne wielostronne opłaty 
interchange (WOI) w jednolitym obszarze 
płatności w euro (SEPA) znacząco się 
różnią w ramach państw członkowskich;
jest zdania, że zarówno krajowe, jak i 
transgraniczne wielostronne opłaty 
interchange w jednolitym obszarze 
płatności w euro (SEPA) powinny być 
ujednolicone celem umożliwienia 
konsumentom czerpania korzyści z 
jednolitego rynku; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia do końca 2012 r. oceny 
skutków na temat nałożenia pułapu na 
WOI i stopniowego ograniczenia go; 
wzywa Komisję do zaproponowania - jeśli 
uzasadnią to wyniki oceny skutków -
rozporządzenia harmonizującego WOI i 
stopniowo obniżającego je tak, by do 
końca 2015 r. skorelować je z realnymi 
kosztami; uważa, że należy stopniowo 
zakazywać narzutów, rabatów i innych 
działań kierunkujących wybór formy 
płatności, co przygotuje grunt pod bardziej 
przejrzysty europejski jednolity rynek 
płatności;

Or. en

Poprawka 26
Matteo Salvini

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że krajowe i transgraniczne 
wielostronne opłaty interchange w 
jednolitym obszarze płatności w euro 
(SEPA) powinny być ujednolicone oraz że 
należy stopniowo wprowadzać ich zakaz
do ustalonego terminu oraz równolegle 
również stopniowo zakazywać narzutów, 
rabatów i innych działań kierunkujących 
wybór formy płatności, co przygotuje grunt 
pod bardziej przejrzysty europejski 
jednolity rynek płatności;

6. jest zdania, że krajowe i transgraniczne 
wielostronne opłaty interchange w 
jednolitym obszarze płatności w euro 
(SEPA) powinny być wyrównane do 
ustalonego terminu zgodnie z przyjętą 
metodologią, która uwzględnia interesy 
konsumentów i akceptantów; należy 
równolegle stopniowo zakazywać 
narzutów, rabatów i innych działań 
kierunkujących wybór formy płatności, co 
przygotuje grunt pod bardziej przejrzysty 
europejski jednolity rynek płatności;

Or. en

Poprawka 27
Pablo Arias Echeverría

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że krajowe i transgraniczne 
wielostronne opłaty interchange w 
jednolitym obszarze płatności w euro 
(SEPA) powinny być ujednolicone oraz że 
należy stopniowo wprowadzać ich zakaz 
do ustalonego terminu oraz równolegle 
również stopniowo zakazywać narzutów, 
rabatów i innych działań kierunkujących 
wybór formy płatności, co przygotuje grunt 
pod bardziej przejrzysty europejski 
jednolity rynek płatności;

6. jest zdania, że krajowe i transgraniczne 
wielostronne opłaty interchange w 
jednolitym obszarze płatności w euro 
(SEPA) powinny być ujednolicone, przy 
przestrzeganiu zasad wolnego rynku i 
standardów konkurencji europejskiej, a 
także pobudzaniu przejrzystości na 
rynkach, celem uniknięcia obarczania 
konsumentów nadmiernym obciążaniem; 
podobnie opowiada się za stopniowym 
wprowadzaniem zakazu stosowania wobec 
konsumentów niewłaściwych praktyk, jak 
np. narzutów, kosztów ukrytych, 
wykorzystywania działań kierunkujących 
wybór formy płatności, które ograniczają 
lub zawężają możliwości dokonania 
wyboru przez konsumenta, celem 
przygotowania gruntu pod bardziej 
przejrzysty, dostępny i wiarygodny dla 
konsumentów europejski jednolity rynek 



PE492.607v01-00 18/22 AM\906313PL.doc

PL

płatności;

Or. es

Poprawka 28
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że egzekwowanie przepisów w 
obszarze płatności elektronicznych jest 
często trudne, nieadekwatne i 
zróżnicowane w obrębie Europy, i że 
należy zwiększyć wysiłki wkładane w 
zapewnianie właściwego i jednakowego 
egzekwowania tych przepisów;

Or. en

Poprawka 29
Matteo Salvini

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uznaje rolę wielostronnych opłat 
interchange jako strategicznego narzędzia 
równoważnia korzyści i kosztów płatności 
elektronicznych i zapewnia, że każdy 
uczestnik płaci swoją sprawiedliwą część 
kosztów związanych ze świadczeniem 
usług płatniczych kartą. Wszelkie zbędne 
działanie normatywne dotyczące wymiany 
mogą skutkować mniejszym wyborem 
form płatniczych, wzrostem kosztów 
ponoszonych przez konsumentów, 
zahamowaniem innowacyjności i 
negatywnymi skutkami dla inwestycji w 
bezpieczeństwo;
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Poprawka 30
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że należy wprowadzić 
wymóg większej przejrzystości i lepszego 
informowania konsumentów o narzutach 
i dodatkowych opłatach za korzystanie z 
określonych środków płatności, gdyż 
akceptanci zazwyczaj doliczają koszty 
transakcji do cen oferowanych towarów i 
usług, co powoduje, że konsumenci nie są 
należycie i z uprzedzeniem informowani o 
łącznych kosztach i płacą więcej za 
zakupy, co podkopuje ich zaufanie;

Or. el

Poprawka 31
Christian Engström

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. potwierdza, że podejście postulujące 
samoregulację nie jest wystarczające; jest 
zdania, że Komisja i EBC powinny 
odgrywać bardziej aktywną i przewodnią 
rolę w zarządzaniu SEPA oraz że 
wszystkie właściwe zainteresowane strony, 
w tym w szczególności stowarzyszenia 
konsumenckie, należy odpowiednio 
zaangażować w proces decyzyjny oraz 
przeprowadzać z nimi konsultacje.

skreślony

Or. en
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Poprawka 32
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. potwierdza, że podejście postulujące 
samoregulację nie jest wystarczające; jest 
zdania, że Komisja i EBC powinny 
odgrywać bardziej aktywną i przewodnią 
rolę w zarządzaniu SEPA oraz że 
wszystkie właściwe zainteresowane strony, 
w tym w szczególności stowarzyszenia 
konsumenckie, należy odpowiednio 
zaangażować w proces decyzyjny oraz 
przeprowadzać z nimi konsultacje.

7. potwierdza, że podejście postulujące 
samoregulację nie jest wystarczające; jest 
zdania, że Komisja i EBC powinny 
odgrywać bardziej aktywną i przewodnią 
rolę w zarządzaniu SEPA oraz że 
wszystkie właściwe zainteresowane strony, 
w tym stowarzyszenia konsumenckie, 
należy odpowiednio zaangażować w 
proces decyzyjny oraz przeprowadzać z 
nimi konsultacje.

Or. en

Poprawka 33
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. potwierdza, że podejście postulujące 
samoregulację nie jest wystarczające; jest 
zdania, że Komisja i EBC powinny 
odgrywać bardziej aktywną i przewodnią 
rolę w zarządzaniu SEPA oraz że 
wszystkie właściwe zainteresowane strony, 
w tym w szczególności stowarzyszenia 
konsumenckie, należy odpowiednio 
zaangażować w proces decyzyjny oraz 
przeprowadzać z nimi konsultacje

7. potwierdza, że podejście postulujące 
samoregulację nie jest wystarczające; jest 
zdania, że państwa członkowskie we 
współpracy z Komisją i EBC powinny 
odgrywać bardziej aktywną i przewodnią 
rolę oraz że wszystkie właściwe 
zainteresowane strony, w szczególności 
stowarzyszenia konsumenckie, należy 
odpowiednio zaangażować w proces 
decyzyjny oraz przeprowadzać z nimi 
konsultacje.

Or. el
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Poprawka 34
Christian Engström

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uznaje za prawdopodobne, że będzie 
rosła liczba przedsiębiorstw europejskich, 
których działalność w rzeczywistości 
uzależniona jest od możliwości płacenia 
kartą; uznaje, iż w publicznym interesie 
jest to, by określono obiektywne zasady 
definiujące okoliczności i procedury, 
zgodnie z którymi systemy płatności 
realizowanych za pomocą kart mogłyby 
jednostronnie odmówić akceptacji.

Or. en

Poprawka 35
Christian Engström

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla, że instytucje niebędące 
bankiem nie powinny mieć dostępu do 
informacji na temat bilansu środków na 
koncie bankowym klienta, pomijając 
zwykłe potwierdzenie w chwili transakcji, 
iż znajduje się na nim ilość wystarczająca 
na zakończenie transakcji.

Or. en

Poprawka 36
Christian Engström

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7c. prosi Komisję o dokonanie oceny 
możliwości zliberalizowania rynku 
płatności dokonywanych za pomocą karty 
i propagowania dostępu nowych 
uczestników tego rynku poprzez, na 
przykład, zapewnienie wspólnej 
infrastruktury płatniczej dla wszystkich 
transakcji niezależnie od dostawcy karty;

Or. en


