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Pakeitimas 1
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
-1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1a. mano, kad taikant valstybės pagalbos 
teisės aktus turėtų būti prisidedama prie 
strategijos „Europa2020“ tikslų 
įgyvendinimo, ypač suteikiant leidimą 
investuoti į realiąją ekonomiką ir 
skatinant didesnį išteklių sutelkimą į 
mokslinius tyrimus, naujoves ir tvarią 
plėtrą;

Or. it

Pakeitimas 2
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį, kad Europos 
elektroninių mokėjimų rinka vis dar 
susiskaldžiusi tiek tarpvalstybiniu, tiek 
nacionaliniu lygmeniu; mano, jog 
standartizacija turėtų apimti priemones, 
reikalingas užtikrinti, kad būtų sukurta 
atviresnė, skaidresnė, pažangesnė ir 
konkurencingesnė bendroji rinka, kuri 
visiems vartotojams suteiktų pranašumų, 
susijusių su mobiliaisiais mokėjimais, 
sąveikumu, išlaidomis ir perkeliamumu; 
dėl to ragina Komisiją įvertinti galimybes 
pritraukti naujų dalyvių, bankų ir ne tik, į 
Europos mokėjimų kortele, internetu ir 
mobiliuoju telefonu rinką, atsižvelgiant į 
būsimas technologijų naujoves šiame 
sektoriuje;

1. atkreipia dėmesį, kad Europos 
elektroninių mokėjimų rinka vis dar 
susiskaldžiusi tiek tarpvalstybiniu, tiek 
nacionaliniu lygmeniu; mano, jog 
standartizacija turėtų apimti priemones, 
reikalingas užtikrinti, kad būtų sukurta 
atviresnė, skaidresnė, pažangesnė ir 
konkurencingesnė bendroji rinka, kuri 
visiems vartotojams suteiktų pranašumų, 
susijusių su mobiliaisiais mokėjimais, 
sąveikumu, išlaidomis ir perkeliamumu; 
dėl to ragina Komisiją įvertinti galimybes 
pritraukti naujų dalyvių, bankų ir ne tik, į 
Europos mokėjimų kortele, internetu ir 
mobiliuoju telefonu rinką, atsižvelgiant į 
būsimas technologijų naujoves šiame 
sektoriuje; mano, kad būtina sugriežtinti 
daugiašalių tarpbankinių mokesčių (angl. 



PE500.640v01-00 4/15 AM\920326LT.doc

LT

MIF) priežiūrą ir pritaria II bendrosios 
rinkos akte išdėstytiems pasiūlymams 
atlikti Mokėjimo paslaugų direktyvos 
persvarstymą ir teisėkūros iniciatyvai dėl 
daugiašalių tarpbankinių mokesčių;

Or. it

Pakeitimas 3
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį, kad Europos 
elektroninių mokėjimų rinka vis dar 
susiskaldžiusi tiek tarpvalstybiniu, tiek 
nacionaliniu lygmeniu; mano, jog
standartizacija turėtų apimti priemones, 
reikalingas užtikrinti, kad būtų sukurta 
atviresnė, skaidresnė, pažangesnė ir 
konkurencingesnė bendroji rinka, kuri 
visiems vartotojams suteiktų pranašumų, 
susijusių su mobiliaisiais mokėjimais, 
sąveikumu, išlaidomis ir perkeliamumu;
dėl to ragina Komisiją įvertinti galimybes 
pritraukti naujų dalyvių, bankų ir ne tik, į 
Europos mokėjimų kortele, internetu ir 
mobiliuoju telefonu rinką, atsižvelgiant į
būsimas technologijų naujoves šiame 
sektoriuje;

1. atkreipia dėmesį, kad Europos 
elektroninių mokėjimų rinka vis dar 
susiskaldžiusi tiek tarpvalstybiniu, tiek 
nacionaliniu lygmeniu; be to, pažymi, kad 
tikėtina, jog šis susiskaidymas išliks, jei 
rinkoje įsitvirtinusiems kortelių tinklų ir 
mobiliojo ryšio tinklų operatoriams bus 
leista kontroliuoti šias besiformuojančias 
naujas rinkas; skatina vykdyti priemones, 
reikalingas užtikrinti, kad būtų sukurta 
atviresnė, skaidresnė, pažangesnė ir 
konkurencingesnė bendroji mokėjimų
rinka, kuri visiems vartotojams suteiktų
pasirinkimą ir pranašumų, susijusių su 
mokėjimais kortele, internetu ir mobiliųjų 
mokėjimų galimybėmis, ir mokėjimų 
mobiliuoju telefonu galimybėmis,
sąveikumu, išlaidomis ir perkeliamumu;
dėl to ragina Komisiją įvertinti galimybes 
pritraukti naujų dalyvių, bankų ir ne tik, į 
Europos mokėjimų kortele, internetu ir 
mobiliuoju telefonu rinką, apsaugojant
būsimas technologijų naujoves šiame 
sektoriuje;

Or. en
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Pakeitimas 4
Malcolm Harbour

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį, kad Europos 
elektroninių mokėjimų rinka vis dar 
susiskaldžiusi tiek tarpvalstybiniu, tiek 
nacionaliniu lygmeniu; mano, jog 
standartizacija turėtų apimti priemones, 
reikalingas užtikrinti, kad būtų sukurta 
atviresnė, skaidresnė, pažangesnė ir 
konkurencingesnė bendroji rinka, kuri 
visiems vartotojams suteiktų pranašumų, 
susijusių su mobiliaisiais mokėjimais, 
sąveikumu, išlaidomis ir perkeliamumu;
dėl to ragina Komisiją įvertinti galimybes 
pritraukti naujų dalyvių, bankų ir ne tik, į 
Europos mokėjimų kortele, internetu ir 
mobiliuoju telefonu rinką, atsižvelgiant į 
būsimas technologijų naujoves šiame 
sektoriuje;

1. atkreipia dėmesį, kad Europos 
elektroninių mokėjimų rinka vis dar 
susiskaldžiusi tiek tarpvalstybiniu, tiek 
nacionaliniu lygmeniu; mano, jog 
standartizacija turėtų apimti priemones, 
reikalingas užtikrinti, kad būtų sukurta 
atviresnė, skaidresnė, pažangesnė ir 
konkurencingesnė bendroji rinka, kuri 
visiems vartotojams suteiktų pranašumų, 
susijusių su mobiliaisiais mokėjimais, 
įskaitant mobiliųjų mokėjimų galimybes, 
ir mokėjimų mobiliuoju telefonu 
galimybes, sąveikumu, išlaidomis ir 
perkeliamumu; dėl to ragina Komisiją 
įvertinti galimybes pritraukti naujų dalyvių, 
bankų ir ne tik, į Europos mokėjimų 
kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu 
rinką, atsižvelgiant į būsimas technologijų 
naujoves šiame sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 5
Cornelis de Jong

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį, kad Europos 
elektroninių mokėjimų rinka vis dar 
susiskaldžiusi tiek tarpvalstybiniu, tiek 
nacionaliniu lygmeniu; mano, jog 
standartizacija turėtų apimti priemones, 
reikalingas užtikrinti, kad būtų sukurta 
atviresnė, skaidresnė, pažangesnė ir 
konkurencingesnė bendroji rinka, kuri 

1. atkreipia dėmesį, kad Europos 
elektroninių mokėjimų rinka vis dar 
susiskaldžiusi tiek tarpvalstybiniu, tiek 
nacionaliniu lygmeniu; mano, jog 
standartizacija turėtų apimti priemones, 
reikalingas užtikrinti, kad būtų sukurta 
atviresnė, skaidresnė, pažangesnė ir 
konkurencingesnė bendroji rinka tokiu 
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visiems vartotojams suteiktų pranašumų, 
susijusių su mobiliaisiais mokėjimais, 
sąveikumu, išlaidomis ir perkeliamumu;
dėl to ragina Komisiją įvertinti galimybes 
pritraukti naujų dalyvių, bankų ir ne tik, į 
Europos mokėjimų kortele, internetu ir 
mobiliuoju telefonu rinką, atsižvelgiant į 
būsimas technologijų naujoves šiame 
sektoriuje;

būdu, kad ji visiems vartotojams suteiktų 
pranašumų, visų pirma susijusių su 
mobiliaisiais mokėjimais, sąveikumu, 
išlaidomis ir perkeliamumu; dėl to ragina 
Komisiją įvertinti galimybes pritraukti 
naujų dalyvių, bankų ir ne tik, į Europos 
mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju 
telefonu rinką, atsižvelgiant į būsimas 
technologijų naujoves šiame sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 6
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pritaria Komisijos ketinimui toliau 
atidžiai stebėti  finansų rinkų skaidrumą, 
tačiau mano, kad reikalingos papildomos 
pastangos siekiant užtikrinti, kad būtų 
laiku teikiama patikima aukštos kokybės 
informacija, ypač apie išvestinių 
finansinių priemonių rinkas;

Or. it

Pakeitimas 7
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. mano, kad įmonių konkurencija turėtų 
vykti tokiu pagrindu, kuriuo tinkamai 
užtikrinamos vartotojų teisės, ir kad 
kolektyvinė žalos atlyginimo sistema ir 
alternatyvaus ginčų sprendimo 
mechanizmas – tai esminės priemonės 
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šiam tikslui pasiekti;

Or. it

Pakeitimas 8
Malcolm Harbour

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją nuodugniai išnagrinėti 
naujausius ES oro transporto krovinių ir 
skubių siuntų rinkos pokyčius; pažymi, 
kad Jungtinėse Valstijose bendrovės 
FedEx ir UPS greitojo siuntų gabenimo 
rinkoje veikia kaip duopolija ir 
pastaruosius 10 metų nebeįsileidžia 
Europos konkurentų į rinką; pabrėžia, 
kad, nepaisant to, ES savo rinką nuolat 
laikė atvirą JAV bendrovėms; daro 
išvadą, kad dėl numatomo bendrovių TNT 
ir UPS susijungimo tiek ES vidaus 
rinkoje, tiek ir visame pasaulyje liktų 
konkuruoti tik viena didelė Europos 
skubių siuntų ir logistikos bendrovė; yra 
įsitikinęs, kad tai gali padaryti didelį 
poveikį kainų konkurencijai vidaus 
rinkoje, kuris bus nenaudingas 
vartotojams;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 9
Wim van de Camp

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją nuodugniai išnagrinėti 
naujausius ES oro transporto krovinių ir 

2. ragina Komisiją nuodugniai išnagrinėti 
naujausius ES siuntų pristatymo rinkos 
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skubių siuntų rinkos pokyčius; pažymi, 
kad Jungtinėse Valstijose bendrovės 
FedEx ir UPS greitojo siuntų gabenimo 
rinkoje veikia kaip duopolija ir 
pastaruosius 10 metų nebeįsileidžia 
Europos konkurentų į rinką; pabrėžia,
kad, nepaisant to, ES savo rinką nuolat 
laikė atvirą JAV bendrovėms; daro išvadą, 
kad dėl numatomo bendrovių TNT ir UPS 
susijungimo tiek ES vidaus rinkoje, tiek ir 
visame pasaulyje liktų konkuruoti tik 
viena didelė Europos skubių siuntų ir 
logistikos bendrovė; yra įsitikinęs, kad tai 
gali padaryti didelį poveikį kainų 
konkurencijai vidaus rinkoje, kuris bus 
nenaudingas vartotojams;

pokyčius; pažymi, kad, kitaip nei kiti 
pasaulio regionai, ES savo siuntų 
pristatymo rinką nuolat laikė atvirą ne ES
bendrovėms; pažymi, kad dėl šio 
nuolatinio ES rinkos atvėrimo atsirado 
konkurencijos iškraipymų tiek ES vidaus 
rinkoje, tiek ir visame pasaulyje; yra 
įsitikinęs, kad tai gali padaryti didelį 
poveikį kainų konkurencijai vidaus rinkoje, 
kuris bus nenaudingas vartotojams;

Or. en

Pakeitimas 10
Cornelis de Jong

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad Komisija vertina tik 
piktnaudžiavimą įmonės padėtimi rinkoje;
mano, kad jei rinkose yra tik keli dalyviai, 
iškyla kartelių susidarymo rizika; prašo 
Komisijos ištirti, kaip iš tikrųjų veikia 
rinkos tik su keliais rinkos dalyviais ir 
įvertinti, kiek dalyvių turi būti rinkoje, 
kad sumažėtų kartelių susidarymo rizika 
ir padidėtų konkurencija; ragina Komisiją 
pateikti aiškias ir skaidrias konkurencijos 
politikos gaires, kuriose būtų atsižvelgta į 
šiuos principus;

Or. en

Pakeitimas 11
Cornelis de Jong
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją siekti visapusiškai 
įgyvendinti energijos vidaus rinkos teisės 
aktų rinkinį; atsižvelgdamas į tai, kad 
atvira ir konkurencinga bendroji rinka 
energijos sektoriuje dar nevisiškai 
sukurta, ragina Komisiją aktyviai stebėti 
konkurenciją energijos rinkose, ypač kai 
privatizuojant viešąsias komunalinių 
paslaugų įmones atsiranda monopolinės 
arba oligopolinės rinkos;

3. ragina Komisiją aktyviai stebėti 
konkurenciją energijos rinkose, ypač kai 
privatizuojant viešąsias komunalinių 
paslaugų įmones atsiranda monopolinės 
arba oligopolinės rinkos;

Or. en

Pakeitimas 12
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. Pažymi, kad nėra veiksmingos teisinės 
sistemos žalai už konkurencijos teisės 
aktų pažeidimą atlyginti. Baudos už šių 
taisyklių pažeidimus mokamos valstybėms 
narėms, o tuomet tiesiogiai žalą patyrę 
vartotojai negauna jokios kompensacijos, 
tačiau Europos fondas, į kurį patektų 
skirtos baudos, galėtų dengti 
tarpvalstybinių kolektyvinių veiksmų 
išlaidas;

Or. it

Pakeitimas 13
ENVI
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją užtikrinti proporcingas 
gamintojų ir prekybininkų galias derėtis 
naujų variklinių transporto priemonių 
prekybos rinkose, kai 2013 m. gegužės 
31 d. nustos galioti Komisijos reglamentas 
(EB) Nr. 1400/2002; prašo Komisijos 
pabrėžti poreikį išplėtoti gamintojų ir 
prekybininkų gero elgesio principus, 
taikytinus vertikaliuosiuose variklinių 
transporto priemonių sektoriaus 
susitarimuose, siekiant skatinti skaidrumą 
komerciniuose ir sutartiniuose šalių 
santykiuose.

4. ragina Komisiją užtikrinti proporcingas 
gamintojų ir platintojų galias derėtis, kartu 
pabrėždamas:

- kovos su diskriminuojančiomis 
praktikomis platinimo internetu srityje, 
vadovaujantis reglamentu dėl vertikaliųjų 
apribojimų bendrosios išimties (Komisijos 
Reglamentas 330/2010 dėl Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 
3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir 
suderintų veiksmų rūšims) svarbą siekiant 
užtikrinti platintojams galimybę naudoti 
naujoviškus platinimo metodus, pvz., 
interneto platformas, ir pasiekti platesnę 
ir įvairesnę vartotojų grupę;
- prekybininkų svarbą naujų variklinių 
transporto priemonių prekybos rinkose, kai 
2013 m. gegužės 31 d. nustos galioti 
Komisijos reglamentas (EB) 
Nr. 1400/2002; prašo Komisijos pabrėžti 
poreikį išplėtoti gamintojų ir prekybininkų 
gero elgesio principus, taikytinus 
vertikaliuosiuose variklinių transporto 
priemonių sektoriaus susitarimuose, ypač 
investicijų apsaugos po sutarties 
nutraukimo ir dėl galimybės perduoti 
verslą tinklo nariui atžvilgiu, siekiant 
skatinti skaidrumą komerciniuose ir 
sutartiniuose šalių santykiuose;

Or. en
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Pakeitimas 14
Malcolm Harbour

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją užtikrinti 
subalansuotas gamintojų ir platintojų 
platinimo internetu srityje, vadovaujantis 
reglamentu dėl vertikaliųjų apribojimų 
bendrosios išimties (Komisijos 
Reglamentas 330/2010 dėl Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 
3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir 
suderintų veiksmų rūšims), derybų galias 
siekiant užtikrinti platintojams galimybę 
naudoti naujoviškus platinimo metodus, 
pvz., interneto platformas, norint pasiekti 
platesnę ir įvairesnę vartotojų grupę, ir 
užkirsti kelią diskriminuojančioms 
praktikoms;

Or. en

Pakeitimas 15
Anna Maria Corazza Bildt

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. Todėl teigiamai vertina 
suinteresuotųjų maisto tiekimo grandinės 
subjektų pastangas susitarti dėl gerosios 
patirties principų taikymo verslo įmonių 
tarpusavio santykiams ir dėl įgyvendinimo 
priemonių laisvos ir sąžiningos 
konkurencijos klausimu; ragina Komisija 
toliau veikti ir įsipareigoti stebėti, kaip  
įgyvendinami šie principai ir kaip tai taip 
pat vykdys Parlamentas per savo 
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kasmetines apskritojo stalo diskusijas 
mažmeninės prekybos klausimais (angl. 
Retail Roundtable);

Or. en

Pakeitimas 16
Cornelis de Jong

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pripažįsta, kad frančizė yra tinkamas 
būdas nepriklausomiems mažmeniniams 
prekybininkams išsilaikyti labai 
konkurencingoje aplinkoje; susirūpinęs 
pažymi, kad mažmenininkų frančizės 
sutartys tampa vis griežtesnės, pvz., 
pasibaigus frančizės sutarties galiojimui 1 
iki 3 metų laikotarpiui jiems draudžiama 
atidaryti parduotuvę tame pačiame 
sektoriuje. Ragina Komisiją užtikrinti 
subalansuotas gamintojų ir platintojų 
platinimo internetu srityje, kurią 
reglamentuoja Komisijos Reglamentas 
330/2010 dėl Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies 
taikymo vertikaliųjų susitarimų ir 
suderintų veiksmų rūšims, frančizės 
davėjų ir frančizės gavėjų derybų galias;

Or. en

Pakeitimas 17
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad palaikydama santykius su 
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Europos Parlamentu ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, 
Komisija taip pat turėtų geriau 
struktūruoti savo bendradarbiavimą su 
vartotojų organizacijomis, ir kad šie ryšiai 
turėtų būti laikomi svarbiu konkurencijos 
taisyklių priežiūros laikymosi aspektu; dėl 
šios priežasties Komisijos Konkurencijos 
GD ir minėtų organizacijų dialogas turėtų 
būti skatinamas ir remiamas;

Or. itPakeitimas 18
Jean-Pierre Audy

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. teigiamai vertina valstybės pagalbos
politiką, kuri padėjo bankams stabilizuoti 
finansų sistemą; ragina Europos 
Komisijos įtraukti valstybei 
priklausančius ilgalaikių investicijų 
bankus, įskaitant Europos investicijų 
banką, į vidaus rinkos veikimo vertinimą;

Or. fr

Pakeitimas 19
Cornelis de Jong

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. mano, kad žiniasklaidos nuosavybė ir 
valdymas turėtų būti skaidrūs ir 
nekoncentruoti; ragina Komisiją įvertinti, 
kaip galiojančios konkurencijos taisyklės 
siejamos su augančia komercinės 
žiniasklaidos koncentracija valstybėse 
narėse; ragina Komisiją taikyti 
konkurencijos taisykles ir įsikišti, kai 
žiniasklaidos koncentracija pernelyg 
didelė ir kai gresia pavojus žiniasklaidos 
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pliuralizmui; ragina parengti taisykles, 
kuriomis būtų užtikrinama, kad interesų 
konfliktai būtų nustatomi ir sprendžiami 
tinkamai;

Or. en

Pakeitimas 20
Jean-Pierre Audy

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. siūlo ES lygmeniu parengti 
reglamentuojamos veiklos priežiūros 
politiką;

Or. fr

Pakeitimas 21
Cornelis de Jong

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. laikosi nuomonės, kad ne tik finansų 
institucijos, bet ir pramoninės įmonės gali 
tapti pernelyg didelės, kad joms būtų 
galima leisti žlugti (angl. Too big to fail), 
kaip atsitiko įmonės General Motors, 
kurią turėjo gelbėti JAV vyriausybė, 
atveju; ragina Komisiją ištirti, kada 
įmonės tampa pernelyg didelėmis, kad
joms būtų galima leisti žlugti, ir 
apsvarstyti, kokių priemonių galima imtis 
nacionaliniu arba ES lygmeniu siekiant 
neleisti įmonėms tapti priklausomoms nuo 
gelbėjimo valstybės lėšomis;

Or. en
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Pakeitimas 22
Cornelis de Jong

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. mano, kad produktų kainos 
skirtingose valstybėse narėse vis dar 
skiriasi, pvz., vaistų kainos skiriasi dėl 
skirtingų valstybių narių ir farmacijos 
pramonės susitarimų; ragina Komisiją 
ištirti šį reiškinį ir pateikti pasiūlymų 
siekiant vartotojų interesais sukurti 
skaidresnę vidaus rinką ir vengti 
nereikalingų kainų skirtumų.

Or. en


