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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Gyvenimas be banko sąskaitos šiandien daugeliui žmonių jau yra sunkiai įsivaizduojamas. Iš 
esmės banko sąskaita būtina norint dalyvauti socialiniame ir ekonominiame gyvenime. 
Neturint galimybės naudotis pagrindinėmis bankų paslaugomis, kasdienis gyvenimas yra 
sudėtingas ir brangus. Operacijų be grynųjų pinigų pranašumai tampa vis akivaizdesni ir turi 
konkrečios naudos piliečiams ir valstybės administravimui. Neturint banko sąskaitos darbo 
užmokesčio mokėjimas banko pavedimu ir elektros, dujų ar vandens sąskaitų apmokėjimas 
tampa tikru iššūkiu. 

Pasaulio banko vertinimu apie 58 milijonai ES piliečių mokėjimo sąskaitų neturi. Norėdami 
atsidaryti mokėjimo sąskaitą daugelis žmonių patiria sunkumų. Banko sąskaitą atsisakoma 
suteikti dėl įvairių priežasčių. Ne visose valstybėse narėse užtikrinta galimybė visoje 
teritorijoje pasiekti bankų padalinius arba bankomatus, todėl Europos Sąjungos piliečiai neturi 
galimybės pasinaudoti visais finansinių paslaugų pranašumais. Taip pat bankai gali neleisti 
vartotojams naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita dėl jų nemokumo. Trukdžių atsidaryti 
banko sąskaitą dėl savo darbo ar veiklos gali patirti ir itin judūs ES gyventojai, pvz., 
studentai, sezoniniai arba komandiruoti darbuotojai, taip pat mažųjų ir vidutinių įmonių 
darbuotojai, nes neturi nuolatinio adreso valstybėje narėje, kurioje yra įsteigtas mokėjimo 
paslaugų teikėjas. Judumo Europos Sąjungoje užtikrinimas turi išlikti bendras valstybių narių 
tikslas. Siekiant šio tikslo labai svarbi galimybė naudotis banko sąskaita, kaip visuotinė visų 
Europos Sąjungos piliečių, įskaitant ir pažeidžiamas grupes, teisė. 

Banko sąskaitos neturintys vartotojai tiesiog negali pajausti vidaus rinkos naudos. Galimybės 
naudotis mokėjimo sąskaitomis neturintiems vartotojams kyla kliūčių perkant prekes kitoje 
valstybėje narėje arba internetu. Būtini atitinkami sprendimai, kad vartotojai nebūtų atskirti 
nuo kasdienio gyvenimo ar naujų technologinių laimėjimų. Kaip jau pasakyta 2010 m. Mario 
Monti pranešime ir 2011 m. Komisijos priimtame I bendrosios rinkos akte, galimybė naudotis 
banko sąskaita yra svarbus reikalavimas sklandžiam Europos vidaus rinkos veikimui. 
Vartotojai turi turėti galimybę pasinaudoti interneto rinkos pranašumais, naujais 
technologiniais išradimais, pigesnėmis paslaugomis ir mažesnėmis kainomis. Galiausiai 
2012 m. Europos Parlamentui pateikus pranešimą savo iniciatyva (2012/2055 (INI) Europos 
Komisija pateikė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Būtina ne tik užtikrinti galimybę naudotis sąskaita. Taip pat nepaprastai svarbu užtikrinti 
skaidrius ir suprantamus bankų mokesčius, kad vartotojai galėtų palyginti ir priimti 
informacija pagrįstą sprendimą dėl savo banko paslaugų teikėjo. Taip pat nepaprastai svarbu 
leisti vartotojams perkelti savo banko sąskaitą, kad būtų apsaugoti vartotojo ekonominiai 
interesai ir paskatinta skaidri banko paslaugų teikėjų konkurencija tikrai veikiančioje 
bendrojoje rinkoje. Ankstesnėmis iniciatyvomis Europos Sąjungos lygmeniu, pvz., Mokėjimo 
paslaugų direktyva (2007/64/EB) arba naujausiu Bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) 
reglamentu (SEPA / 206/2012), jau pagerintos sąlygos mokėjimo paslaugų teikėjams vykdyti 
tarptautines operacijas. Daugeliui Europos vartotojų naudingi greitesni mokėjimai ir pigesnės 
operacijos. Kitas žingsnis – finansinių paslaugų palyginamumas, kad vartotojams būtų 
lengviau priimti informacija pagrįstus ir išmintingus sprendimus. Įdiegus greito perkėlimo 
procesą sumažės kainos ir pagerės vartotojams teikiamų finansinių produktų kokybė. 
Bendrosios rinkos veikimui ir jos užbaigimui užtikrinti, būtina remti laisvą ir informacija 
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pagrįstą vartotojų pasirinkimą ir palengvinti sąlygas vartotojų judumui. 

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) mokesčių terminiją turėtų nustatyti 
nacionalinės kompetentingos institucijos, 
kad būtų galima atsižvelgti į vietos rinkų 
specifiką. Kad paslaugos būtų laikomos 
reprezentatyviomis, joms mokestį turėtų 
taikyti bent vienas mokėjimo paslaugų 
teikėjas valstybėse narėse. Be to, kai 
įmanoma, mokesčių terminiją reikėtų 
standartizuoti ES lygmeniu, kad būtų 
galima mokesčius palyginti visoje 
Sąjungoje. Europos bankininkystės 
institucija (EBI) turėtų parengti gaires, kad 
padėtų valstybėms narėms nustatyti 
reprezentatyviausias mokėjimo paslaugas, 
už kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis;

(13) mokesčių terminiją turėtų nustatyti 
nacionalinės kompetentingos institucijos, 
kad būtų galima atsižvelgti į vietos rinkų 
specifiką. Kad paslaugos būtų laikomos 
reprezentatyviomis, joms mokestį turėtų 
taikyti arba jas nemokamai teikti bent 
vienas mokėjimo paslaugų teikėjas 
valstybėse narėse. Be to, kai įmanoma, 
mokesčių terminiją reikėtų standartizuoti 
ES lygmeniu, kad būtų galima mokesčius 
palyginti visoje Sąjungoje. Europos 
bankininkystės institucija (EBI) turėtų 
parengti gaires, kad padėtų valstybėms 
narėms nustatyti reprezentatyviausias 
mokėjimo paslaugas, už kurias 
nacionaliniu lygmeniu imamas mokestis
arba kurios yra nemokamos;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms nustačius preliminarų 
reprezentatyviausių paslaugų, už kurias 

(14) nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms nustačius preliminarų 
reprezentatyviausių paslaugų, už kurias 
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nacionaliniu lygmeniu imamas mokestis, 
sąrašą kartu su terminais bei apibrėžtimis, 
Komisija turėtų jas peržiūrėti, kad 
deleguotaisiais aktais nustatytų paslaugas, 
kurios bendros daugumai valstybių narių, ir 
pasiūlytų standartizuotus jų terminus ir 
apibrėžtis ES lygmeniu;

nacionaliniu lygmeniu imamas mokestis 
arba kurios teikiamos nemokamai, sąrašą 
kartu su terminais bei apibrėžtimis, 
Komisija turėtų jas peržiūrėti, kad 
deleguotaisiais aktais nustatytų paslaugas, 
kurios bendros daugumai valstybių narių, ir 
pasiūlytų standartizuotus jų terminus ir 
apibrėžtis ES lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad gautų nešališkos informacijos apie 
banko mokesčius, vartotojai turėtų turėti 
galimybę naudotis lyginamosiomis 
svetainėmis, kurios veikia nepriklausomai 
nuo mokėjimo paslaugų teikėjų. Todėl 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų 
teritorijoje vartotojai galėtų naudotis bent 
viena tokia svetaine. Tokias lyginamąsias 
svetaines gali valdyti kompetentingos 
institucijos, kitos viešosios institucijos ir 
(arba) akredituoti privatūs operatoriai. 
Valstybės narės turėtų nustatyti 
savanorišką akreditavimo sistemą, pagal 
kurią privatūs lyginamųjų svetainių 
operatoriai kreiptųsi dėl akreditacijos pagal 
nustatytus kokybės kriterijus. Jei nėra 
akredituotos privačios lyginamosios 
svetainės, turėtų būti sukurta 
kompetentingos institucijos arba kitos 
viešosios institucijos valdoma svetainė. 
Tokios svetainės taip pat turėtų atitikti 
kokybės kriterijus;

(19) kad gautų nešališkos informacijos apie 
banko mokesčius, vartotojai turėtų turėti 
galimybę naudotis lyginamosiomis 
svetainėmis, kurios veikia nepriklausomai 
nuo mokėjimo paslaugų teikėjų. Todėl 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų 
teritorijoje vartotojai galėtų naudotis bent 
viena tokia svetaine. Tokias lyginamąsias 
svetaines gali valdyti kompetentingos 
institucijos, kitos viešosios institucijos ir 
(arba) akredituoti privatūs operatoriai. 
Valstybės narės turėtų nustatyti 
savanorišką akreditavimo sistemą, pagal 
kurią privatūs lyginamųjų svetainių 
operatoriai kreiptųsi dėl akreditacijos pagal 
nustatytus kokybės kriterijus. Jei nėra 
akredituotos privačios lyginamosios 
svetainės, turėtų būti sukurta 
kompetentingos institucijos arba kitos 
viešosios institucijos valdoma svetainė. 
Tokios svetainės taip pat turėtų atitikti 
kokybės kriterijus. Siekdama, kad būtų 
lengviau susidaryti bendrą vaizdą apie 
paslaugos teikėjų ES taikomus mokesčius, 
Komisija turėtų sukurti šiuolaikinį, 
nepriklausomą, tikslų, patikimą ir 
vartotojui patrauklų portalą, kuriame 
pateikiamos visos nuorodos į akredituotas 
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lyginamąsias svetaines atitinkamose 
valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) šiuo metu mokėjimo paslaugų teikėjai 
mokėjimo sąskaitą paprastai siūlo paketu 
su kitais finansiniais produktais ar 
paslaugomis. Ši praktika gali sudaryti 
sąlygas mokėjimo paslaugų teikėjams 
diversifikuoti savo pasiūlą ir konkuruoti 
vieniems su kitais – galiausiai tai gali būti 
naudinga vartotojams. Tačiau 2009 m. 
atliktas Komisijos tyrimas dėl paslaugų 
siejimo finansų sektoriuje, taip pat 
atitinkamos konsultacijos ir vartotojų 
skundai parodė, kad mokėjimo paslaugų 
teikėjai banko sąskaitas gali siūlyti paketu 
su produktais, kurių vartotojai neprašo ir 
kurie nėra esminiai mokėjimo sąskaitų 
atžvilgiu, pvz., būsto draudimas. Be to, 
pastebėta, kad dėl šios praktikos gali 
sumažėti kainų skaidrumas ir 
palyginamumas, gali būti ribojamas 
pirkimo galimybių pasirinkimas 
vartotojams ir daromas neigiamas poveikis 
jų judumui. Todėl valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad kai mokėjimo paslaugų 
teikėjai siūlo mokėjimo sąskaitų paslaugų 
paketus, vartotojams būtų pateikta 
informacija apie taikomus mokesčius už 
mokėjimo sąskaitą ir už kiekvieną kitą į 
paketą įtrauktą finansinę paslaugą atskirai. 
Šie įpareigojimai neturėtų būti taikomi 
paslaugoms, kurios natūraliai susijusios 
su mokėjimo sąskaitos naudojimu, pvz., 
grynųjų pinigų išėmimas, elektroniniai 
pervedimai ar mokėjimo kortelės. Todėl 
toms paslaugoms ši nuostata neturėtų būti 

(20) šiuo metu mokėjimo paslaugų teikėjai 
mokėjimo sąskaitą paprastai siūlo paketu 
su kitais finansiniais produktais ar 
paslaugomis. Ši praktika gali sudaryti 
sąlygas mokėjimo paslaugų teikėjams 
diversifikuoti savo pasiūlą ir konkuruoti 
vieniems su kitais – galiausiai tai gali būti 
naudinga vartotojams. Tačiau 2009 m. 
atliktas Komisijos tyrimas dėl paslaugų 
siejimo finansų sektoriuje, taip pat 
atitinkamos konsultacijos ir vartotojų 
skundai parodė, kad mokėjimo paslaugų 
teikėjai banko sąskaitas gali siūlyti paketu 
su produktais, kurių vartotojai neprašo ir 
kurie nėra esminiai mokėjimo sąskaitų 
atžvilgiu, pvz., būsto draudimas. Be to, 
pastebėta, kad dėl šios praktikos gali 
sumažėti kainų skaidrumas ir 
palyginamumas, gali būti ribojamas 
pirkimo galimybių pasirinkimas 
vartotojams ir daromas neigiamas poveikis 
jų judumui. Todėl valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad kai mokėjimo paslaugų 
teikėjai siūlo mokėjimo sąskaitų paslaugų 
paketus, vartotojams būtų pateikta 
informacija apie taikomus mokesčius už 
mokėjimo sąskaitą ir už kiekvieną kitą į 
paketą įtrauktą finansinę paslaugą atskirai.
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taikoma;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) vartotojai, kurie teisėtai gyvena 
Sąjungoje ir tam tikroje valstybėje narėje 
neturi mokėjimo sąskaitos, turėtų turėti 
galimybę toje valstybėje narėje atsidaryti ir 
naudoti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą. Siekiant užtikrinti, kad 
galimybę naudotis tokiomis sąskaitomis 
turėtų kuo daugiau žmonių, vartotojai 
turėtų turėti tokią galimybę nepaisant jų 
finansinių aplinkybių, kaip antai 
bedarbystė arba asmens bankrotas, ir jų 
gyvenamosios vietos. Be to, teisė naudotis 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 
sąskaita bet kurioje valstybėje narėje turėtų 
būti suteikiama laikantis reikalavimų, 
nustatytų 2005 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos 
nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir 
teroristų finansavimui, visų pirma, kiek tai 
susiję su deramo klientų patikrinimo 
procedūromis;

(27) vartotojai, kurie teisėtai gyvena 
Sąjungoje ir tam tikroje valstybėje narėje 
neturi mokėjimo sąskaitos, turėtų turėti 
galimybę toje valstybėje narėje atsidaryti ir 
naudoti būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą. Siekiant užtikrinti, kad 
galimybę naudotis tokiomis sąskaitomis 
turėtų kuo daugiau žmonių, vartotojai 
turėtų turėti tokią galimybę nepaisant jų 
finansinių aplinkybių, kaip antai užimtumo 
statusas, pajamų dydis, kredito istorija
arba asmens bankrotas, ir jų gyvenamosios 
vietos. Be to, teisė naudotis būtiniausias 
savybes turinčia mokėjimo sąskaita bet 
kurioje valstybėje narėje turėtų būti 
suteikiama laikantis reikalavimų, nustatytų 
2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų 
sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo 
pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, 
visų pirma, kiek tai susiję su deramo 
klientų patikrinimo procedūromis;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad (28) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
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bent vienas mokėjimo paslaugų teikėjas 
vartotojams siūlytų būtiniausias savybes 
turinčias mokėjimo sąskaitas. Vartotojams 
neturėtų būti per daug sunku gauti tokią 
paslaugą ir ji neturėtų būti per daug 
brangi. Šiuo atžvilgiu valstybės narės 
turėtų apsvarstyti tokius veiksnius kaip 
paskirtų mokėjimo paslaugų teikėjų 
išsidėstymas jų teritorijoje. Kad 
vartotojams kuo labiau sumažėtų 
finansinės atskirties rizika, valstybės narės 
turėtų gerinti finansinį švietimą (taip pat ir 
mokykloje) ir kovoti su prasiskolinimu. Be 
to, valstybės narės turėtų skatinti mokėjimo 
paslaugų teikėjų iniciatyvas, kad būtų 
lengviau derinti paslaugų, susijusių su 
būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo 
sąskaitomis, teikimą ir finansinį švietimą;

visi mokėjimo paslaugų teikėjai, siūlantys 
mokėjimo sąskaitas, vartotojams siūlytų 
būtiniausias savybes turinčias mokėjimo 
sąskaitas, apimančias bent 16 straipsnio 1 
dalyje išvardytas paslaugas, kurios būtų 
sudėtinė jų įprastos veiklos dalis.
Vartotojams neturėtų būti per daug sunku 
gauti tokią paslaugą ir už ją turėtų būti 
imamas tik simbolinis mokestis. Šiuo 
atžvilgiu valstybės narės turėtų apsvarstyti 
tokius veiksnius kaip paskirtų mokėjimo 
paslaugų teikėjų išsidėstymas jų 
teritorijoje. Kad vartotojams kuo labiau 
sumažėtų finansinės atskirties rizika, 
valstybės narės turėtų gerinti finansinį 
švietimą (taip pat ir mokykloje) ir kovoti su 
prasiskolinimu. Be to, valstybės narės 
turėtų skatinti mokėjimo paslaugų teikėjų 
iniciatyvas, kad būtų lengviau derinti 
paslaugų, susijusių su būtiniausias savybes 
turinčiomis mokėjimo sąskaitomis, teikimą 
ir finansinį švietimą;

Or. en

Pagrindimas

Bazinės mokėjimo sąskaitos bendrai turi būti siūlomos nemokamai arba už mažą mokestį, 
nuomonės referentė pasirinko terminą „simbolinis mokestis“, kad apibrėžtų labai mažą, 
simbolinį mokestį. Terminas „teisingas mokestis“ yra pernelyg neapibrėžtas ir suteikia 
laisvės reikalauti didesnio mokesčio, nei numatyta.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) vartotojams reikėtų garantuoti 
galimybę naudotis tam tikromis bazinėmis 
mokėjimo paslaugomis, kurių atžvilgiu 
valstybės narės turi nustatyti mažiausią 
operacijų skaičių taip, kad būtų 
atsižvelgta tiek į vartotojų poreikius, tiek į 
komercinę praktiką atitinkamoje 
valstybėje narėje. Paslaugoms, 

(30) vartotojams reikėtų garantuoti 
galimybę naudotis tam tikromis bazinėmis 
mokėjimo paslaugomis. Paslaugoms, 
neįtrauktoms į šį bazinių paslaugų sąrašą, 
bankai gali taikyti savo įprastus mokesčius. 
Su bazinėmis mokėjimo sąskaitomis 
susijusios paslaugos, be kita ko, turėtų būti 
galimybė į sąskaitą įmokėti ir iš jos išimti 
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neįtrauktoms į šį būtiniausių paslaugų 
sąrašą, bankai gali taikyti savo įprastus 
mokesčius. Su bazinėmis mokėjimo 
sąskaitomis susijusios paslaugos, be kita 
ko, turėtų būti galimybė į sąskaitą įmokėti 
ir iš jos išimti grynuosius pinigus. 
Vartotojai turėtų turėti galimybę atlikti 
esmines mokėjimo operacijas, kaip antai 
gauti pajamas ar išmokas, apmokėti 
sąskaitas ar sumokėti mokesčius ir pirkti 
prekes bei paslaugas, be kita ko, atliekant 
tiesioginio debeto operacijas, kredito 
pervedimus ir naudojant mokėjimo kortelę. 
Tokios paslaugos turėtų sudaryti sąlygas 
pirkti prekes ir paslaugas internetu ir 
vartotojui suteikti galimybę inicijuoti 
mokėjimo nurodymus pasinaudojant 
mokėjimo paslaugų teikėjo internetinės 
bankininkystės sistema, jei ji yra. Tačiau 
būtiniausias savybes turinti mokėjimo 
sąskaita neturėtų būti naudojama tik 
internetu, nes tai būtų kliūtis vartotojams, 
neturintiems interneto prieigos. Vartotojai 
neturėtų su būtiniausias savybes turinčia 
mokėjimo sąskaita gauti galimybės 
pereikvoti sąskaitos lėšas. Tačiau valstybės 
narės gali leisti mokėjimo paslaugų 
teikėjams su būtiniausias savybes 
turinčiomis mokėjimo sąskaitomis siūlyti 
labai mažų sumų sąskaitos lėšų 
pereikvojimo priemones;

grynuosius pinigus. Vartotojai turėtų turėti 
galimybę atlikti esmines mokėjimo 
operacijas, kaip antai gauti pajamas ar 
išmokas, apmokėti sąskaitas ar sumokėti 
mokesčius ir pirkti prekes bei paslaugas, be 
kita ko, atliekant tiesioginio debeto 
operacijas, kredito pavedimus ir naudojant 
mokėjimo kortelę. Tokios paslaugos turėtų 
sudaryti sąlygas pirkti prekes ir paslaugas 
internetu ir vartotojui suteikti galimybę 
inicijuoti mokėjimo nurodymus 
pasinaudojant mokėjimo paslaugų teikėjo 
internetinės bankininkystės sistema, jei ji 
yra. Tačiau būtiniausias savybes turinti 
mokėjimo sąskaita neturėtų būti naudojama 
tik internetu, nes tai būtų kliūtis 
vartotojams, neturintiems interneto 
prieigos. Vartotojai neturėtų su būtiniausias 
savybes turinčia mokėjimo sąskaita gauti 
galimybės pereikvoti sąskaitos lėšas. 
Tačiau valstybės narės gali leisti mokėjimo 
paslaugų teikėjams su būtiniausias savybes 
turinčiomis mokėjimo sąskaitomis siūlyti 
labai mažų sumų sąskaitos lėšų 
pereikvojimo priemones. Jeigu vartotojas 
naudojasi būtiniausias savybes turinčia 
sąskaita asmeniniais tikslais, operacijų, 
kurios turi būti teikiamos vartotojui pagal 
konkrečias šios sąskaitos apmokestinimo 
taisykles, skaičius neturėtų būti 
ribojamas;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) su mokėjimo sąskaita susijusios 
paslaugos – paslaugos, susijusios su 
mokėjimo sąskaita, įskaitant mokėjimo 
paslaugas;
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Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) mokesčiai – pinigų suma, kurią
vartotojas mokėjimo paslaugų teikėjui turi 
mokėti už teikiamas mokėjimo paslaugas 
arba operacijas, susijusias su mokėjimo 
sąskaita (tų mokesčių gali ir nebūti);

k) mokesčiai – visos su mokėjimo sąskaita 
susijusios sąnaudos, įskaitant sąskaitos 
lėšų pereikvojimo priemones, baudas ir 
kreditinių kortelių palūkanų normas, 
kurias vartotojas mokėjimo paslaugų
teikėjui turi apmokėti už teikiamas 
mokėjimo paslaugas arba operacijas, 
susijusias su mokėjimo sąskaita (tų 
sąnaudų gali ir nebūti);

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) kredito pervedimas – nacionalinė arba 
tarptautinė mokėjimo paslauga, kai 
mokėjimo paslaugų teikėjas, kurio įstaigoje 
mokėtojas turi mokėjimo sąskaitą, 
vadovaudamasis mokėtojo nurodymu, 
mokėjimo operacijos ar kelių mokėjimo 
operacijų lėšas iš mokėtojo mokėjimo 
sąskaitos perveda į gavėjo mokėjimo 
sąskaitą;

o) kredito pervedimas – mokėjimo 
paslauga, kai mokėjimo paslaugų teikėjas, 
kurio įstaigoje mokėtojas turi mokėjimo 
sąskaitą, vadovaudamasis mokėtojo 
nurodymu, mokėjimo operacijos ar kelių 
mokėjimo operacijų lėšas iš mokėtojo 
mokėjimo sąskaitos perveda į gavėjo 
mokėjimo sąskaitą;

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, 
už kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašas ir standartizuota terminija

Su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų, 
už kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašas ir standartizuota terminija

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 20 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų preliminarų 
mažiausiai 20 mokėjimo paslaugų, 
sudarančių mažiausiai 80 % 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, 
už kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiami su 
kiekviena nurodyta paslauga susiję 
terminai ir apibrėžtys.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
20 straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų preliminarų visų su
mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų, už 
kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiami su 
kiekviena nurodyta paslauga susiję 
standartizuoti terminai ir apibrėžtys. 
Kiekvienai paslaugai taikomas tik vienas 
pavadinimas.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikydamos 1 dalį, kompetentingos 
institucijos atsižvelgia į paslaugas:

Išbraukta.

1) kuriomis vartotojai dažniausiai 
naudojasi naudodamiesi mokėjimo 
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sąskaita;
2) kurios vartotojams sudaro daugiausia 
išlaidų lyginant atskiras paslaugas;
3) kurios vartotojams sudaro daugiausia 
bendrų išlaidų;
4) kurios mokėjimo paslaugų teikėjams 
duoda daugiausia pelno lyginant atskiras 
paslaugas;
5) kurios mokėjimo paslaugų teikėjams 
duoda daugiausia bendro pelno.
Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 
straipsnį EBI parengia gaires, kurios 
padėtų kompetentingoms institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
24 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl ES standartizuotos terminijos, 
susijusios su tomis mokėjimo paslaugomis, 
kurios yra bendros bent daugumai 
valstybių narių, nustatymo remiantis 
preliminariais sąrašais, pateiktais pagal 3 
dalį. ES standartizuota terminija apims 
bendrus terminus ir apibrėžtis, susijusius su 
bendromis paslaugomis.

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
24 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl ES standartizuotos terminijos, 
susijusios su tomis paslaugomis, kurios 
turi sąsajų su mokėjimo sąskaitomis, 
kurios yra bendros bent daugumai 
valstybių narių, nustatymo remiantis 
preliminariais sąrašais, pateiktais pagal 3 
dalį. ES standartizuota terminija apims 
bendrus terminus ir apibrėžtis, susijusius su 
bendromis paslaugomis. Kiekvienai 
paslaugai taikomas tik vienas 
pavadinimas.

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, prieš 
sudarydami mokėjimo sąskaitos sutartį su 
vartotoju, mokėjimo paslaugų teikėjai 
vartotojui pateiktų informacijos apie 
mokesčius dokumentą, kuriame būtų 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytas 
reprezentatyviausių paslaugų sąrašas ir 
atitinkami mokesčiai už kiekvieną 
paslaugą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad, prieš 
sudarydami mokėjimo sąskaitos sutartį su 
vartotoju, mokėjimo paslaugų teikėjai 
vartotojui deramu laiku pateiktų 
informatyvų informacijos apie mokesčius 
dokumentą, kuriame būtų 3 straipsnio 5 
dalyje nurodytas reprezentatyviausių 
paslaugų sąrašas ir atitinkami mokesčiai už 
kiekvieną paslaugą. Jei yra pakeitimų, 
vartotojas apie juos išsamiai 
informuojamas.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei viena ar daugiau 1 dalyje nurodytų 
mokėjimo paslaugų siūloma kaip 
finansinių paslaugų paketo dalis, 
informacijos apie mokesčius dokumente 
nurodoma, kurios iš 1 dalyje nurodytų 
paslaugų yra įtrauktos į paketą, mokestis už 
visą paketą ir mokestis už 1 dalyje 
nenurodytas paslaugas.

2. Jei viena ar daugiau 1 dalyje nurodytų su 
mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų 
siūloma kaip finansinių paslaugų paketo 
dalis, informacijos apie mokesčius 
dokumente nurodoma, kurios iš 1 dalyje 
nurodytų paslaugų yra įtrauktos į paketą, 
mokestis už visą paketą ir mokestis už 1 
dalyje nenurodytas paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Mokėjimo paslaugų teikėjai neima 
jokių mokesčių, kurie nėra nurodyti 
atitinkamame informacijos apie 
mokesčius dokumente.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojams pateiktų 
glosarijų, kuriame būtų bent 1 dalyje 
nurodytų mokėjimo paslaugų sąrašas ir 
susijusios apibrėžtys.

4. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo
paslaugų teikėjai vartotojams pateiktų 
glosarijų, kuriame būtų bent 1 dalyje 
nurodytų paslaugų sąrašas ir susijusios 
apibrėžtys.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojui bent kartą per 
metus pateiktų visų mokesčių, sumokėtų 
už jo mokėjimo sąskaitą, ataskaitą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojui pageidautina 
kas mėnesį, tačiau bent kartą per ketvirtį 
nemokamai pateiktų visų mokesčių, 
sumokėtų už jo mokėjimo sąskaitą, 
ataskaitą.

Or. en
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) išankstinis pranešimas apie galimą 
mokesčių už kitą laikotarpį pakeitimą 
arba padidėjimą.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai savo sutartinėje ir 
komercinėje informacijoje, kai tinka, 
vartotų terminus ir apibrėžtis, pateiktus 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytame 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų 
sąraše.

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai savo sutartinėje ir 
komercinėje informacijoje vartotų terminus 
ir apibrėžtis, pateiktus 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytame paslaugų sąraše.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės pagal 2 ir 3 dalis 
užtikrina, kad vartotojai galėtų naudotis 
bent viena svetaine, kurioje galima 
palyginti mokesčius, kuriuos mokėjimo 
paslaugų teikėjai nacionaliniu lygmeniu 
ima už siūlomas paslaugas, susijusias su 
mokėjimo sąskaitomis.

1. Valstybės narės pagal 2 ir 3 dalis 
užtikrina, kad vartotojai galėtų nemokamai
naudotis bent viena svetaine, kurioje 
galima palyginti mokesčius ir palūkanų 
normas, kuriuos mokėjimo paslaugų 
teikėjai nacionaliniu lygmeniu taiko 
mokėjimo sąskaitoms.
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Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veikia nepriklausomai nuo mokėjimo 
paslaugų teikėjų;

a) yra nepriklausomos nuo mokėjimo 
paslaugų teikėjų;

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) aiškiai atskleidžia jų savininkus ir 
finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teikia atnaujintą informaciją; c) teikia atnaujintą, tikslią, patikimą ir 
vartotojui naudoti patogią informaciją;

Or. en



PA\1003933LT.doc 17/35 PE519.594v01-00

LT

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Siekdama, kad būtų lengviau 
susidaryti bendrą vaizdą apie paslaugos 
teikėjų ES imamus mokesčius, Komisija 
sukuria šiuolaikinį, nepriklausomą, 
tikslų, patikimą ir vartotojui patrauklų 
portalą, kuriame pateikiamos visos 
nuorodos į akredituotas lyginamąsias 
svetaines atitinkamose valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Iki 2018 m. pabaigos valstybėse narėse 
sukuriamos svetainės, kuriose galima 
palyginti mokesčius, kuriuos mokėjimo 
paslaugų teikėjai ima už siūlomas 
paslaugas, susijusias su mokėjimo 
sąskaitomis.
Iki šios datos Komisija sukuria viešą 
lyginamąją Europos svetainę, valdomą 
bendradarbiaujant su EBI.
Iki šios datos Komisija deleguotuoju aktu 
pagal 24 straipsnį taip pat sukuria 
privačioms lyginamosioms Europos 
svetainėms skirtą savanorišką 
akreditavimo sistemą. Kad gautų 
akreditaciją, privačių operatorių 
valdomos lyginamosios Europos svetainės 
laikosi visų 2 dalyje išvardintų sąlygų. 
Komisija pasilieka teisę nesuteikti 
akreditacijos arba ją panaikinti privatiems 
operatoriams, kai nesilaikoma 2 dalyje 
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išvardintų prievolių.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. Komisija sukuria ir nuolat atnaujina 
bendrą portalą, kuriame pateikiamos 
nuorodos į akredituotas lyginamąsias 
svetaines kiekvienoje valstybėje narėje ir 
Europos lygmeniu.
Šiame portale vartotojams taip pat 
pateikiamas standartizuotos Sąjungos 
terminijos, priimtos pagal 3 straipsnį, 
glosarijus ir tarptautinio mokėjimo 
sąskaitų perkėlimo gairės.
Be to, portale viešai skelbiami ir 
pateikiami lengvai prieinama forma 
įvairių 20 straipsnyje nurodytų 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
sąrašas ir kontaktinė informacija.

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kai 
mokėjimo sąskaita siūloma vienu paketu su 
kita paslauga ar produktu, mokėjimo 
paslaugų teikėjas vartotoją informuotų, ar 
galima mokėjimo sąskaitą pirkti atskirai, ir 
atskirai pateiktų informaciją apie sąnaudas 
ir mokesčius, susijusius su kiekvienu 

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kai 
mokėjimo sąskaita siūloma vienu paketu su 
kita paslauga ar produktu, mokėjimo 
paslaugų teikėjas vartotoją tinkamu laiku 
prieš sudarant sutartį dėl mokėjimo 
sąskaitos informuotų, kad galima 
mokėjimo sąskaitą pirkti atskirai, ir atskirai 
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siūlomu į paketą įtrauktu produktu ir 
paslauga.

pateiktų informaciją apie sąnaudas ir 
mokesčius, susijusius su kiekvienu siūlomu 
į paketą įtrauktu produktu ir paslauga.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vartotojai turi galėti pirkti papildomas 
paslaugas, kurios nenumatytos 
būtiniausias savybes turinčioje mokėjimo 
sąskaitoje, apibrėžtoje 16 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Be to, prireikus, paslaugų teikėjai 
galėtų kredito produktus, kaip atskiras 
paslaugas, siūlyti pagrindinių mokėjimo 
sąskaitų vartotojams. Galimybė naudotis 
arba naudojimasis pagrindine mokėjimo 
sąskaita jokiu būdu neribojami 
reikalaujant įsigyti tokius produktus ar 
paslaugas arba siejami su tokių produktų 
įsigijimo sąlyga.

Or. en
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma, kai kartu su 
mokėjimo sąskaita siūlomos tik mokėjimo 
paslaugos, kaip apibrėžta Direktyvos 
2007/64/EB 4 straipsnio 3 punkte.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkėlimo iš vieno vietos mokėjimo 
paslaugų teikėjo kitam vietos teikėjui 
atveju valstybės narės toliau taikyti arba 
nustatyti nuostatas, šiek tiek 
nukrypstančias nuo 10 straipsnio 
nuostatų, jei tokiu būdu bus užtikrintas 
vartotojams naudingas veiksmingumas.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms, turinčioms daug veiksmingesnes perkėlimo paslaugų sistemas, leidžiama 
savo sistemas pasilikti.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gaunančiajam mokėjimo paslaugų 
teikėjui ir, jei vartotojas pagal 2 dalį to 
konkrečiai paprašo, vartotojui perduoti 

a) pateikti vartotojui išsamų suvestinį visų 
esamų nurodymų atlikti periodinius kredito 
pervedimus ir skolininko inicijuojamų 
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visų esamų nurodymų atlikti periodinius 
kredito pervedimus ir skolininko 
inicijuojamų sutikimų vykdyti tiesioginio 
debeto operacijas sąrašą;

sutikimų vykdyti tiesioginio debeto 
operacijas sąrašą ir prašyti patvirtinimo 
perduoti juos gaunančiajam mokėjimo 
paslaugų teikėjui;

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) per septynias kalendorines dienas 
nustato vartotojo prašomus nurodymus 
atlikti periodinius kredito pervedimus ir 
juos vykdo nuo leidime nustatytos dienos;

a) per septynias darbo dienas nustato 
vartotojo prašomus nurodymus atlikti 
periodinius kredito pervedimus ir juos 
vykdo nuo leidime nustatytos dienos;

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) per septynias kalendorines dienas nuo 
prašymo gavimo gaunančiajam mokėjimo 
paslaugų teikėjui nusiunčia 3 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytą informaciją;

a) per septynias darbo dienas nuo prašymo 
gavimo gaunančiajam mokėjimo paslaugų 
teikėjui nusiunčia 3 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytą informaciją;

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
mokesčiai, kuriuos perduodantysis 
mokėjimo paslaugų teikėjas taiko
vartotojui už jo įstaigoje turimos mokėjimo 
sąskaitos sutarties nutraukimą, būtų 
nustatyti pagal Direktyvos 2007/64/EB 45 
straipsnio 2 dalį (tų mokesčių gali ir 
nebūti).

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
perduodantysis mokėjimo paslaugų teikėjas 
netaikytų mokesčių vartotojui už jo 
įstaigoje turimos mokėjimo sąskaitos 
sutarties nutraukimą. Direktyvos 
2007/64/EB 45 straipsnio 2 dalis 
atitinkamai iš dalies pakeičiama.

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
mokesčiai, kuriuos perduodantysis arba 
gaunantysis mokėjimo paslaugų teikėjas 
taiko vartotojui už paslaugas, teikiamas 
pagal 10 straipsnį, išskyrus paslaugas, 
nurodytas 1–3 dalyse, būtų pagrįsti ir 
atitiktų faktines to mokėjimo paslaugų 
teikėjo išlaidas (tų mokesčių gali ir 
nebūti).

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
perduodantysis arba gaunantysis mokėjimo 
paslaugų teikėjas netaikytų mokesčių 
vartotojui už paslaugas, teikiamas pagal 
10 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
finansinius nuostolius, kuriuos vartotojas 
patiria dėl to, kad sąskaitos perkėlimo 
procese dalyvaujantis mokėjimo paslaugų 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
finansinius nuostolius, kuriuos vartotojas 
patiria dėl to, kad sąskaitos perkėlimo 
procese dalyvaujantis mokėjimo paslaugų 
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teikėjas nesilaiko 10 straipsniu jam 
nustatytų įpareigojimų, atlygintų tas 
mokėjimo paslaugų teikėjas.

teikėjas nesilaiko 10 straipsniu jam 
nustatytų prievolių, tinkamu laiku
atlygintų tas mokėjimo paslaugų teikėjas.
Prievolė įrodyti tenka mokėjimo paslaugų 
teikėjui, kuris įrodo, jog buvo laikytasi 10 
straipsnyje nustatytų sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) mokesčius, imamus už sąskaitos 
perkėlimą (tų mokesčių gali ir nebūti);

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės užtikrina, kad legaliai 
Sąjungoje gyvenantys vartotojai nebūtų 
diskriminuojami dėl pilietybės arba
gyvenamosios vietos, kai prašo Sąjungoje 
atidaryti mokėjimo sąskaitą arba ja 
naudojasi.

Valstybės narės užtikrina, kad legaliai 
Sąjungoje gyvenantys vartotojai nebūtų 
diskriminuojami dėl pilietybės,
gyvenamosios vietos ar kitu pagrindu, kai 
prašo Sąjungoje atidaryti mokėjimo 
sąskaitą arba ja naudojasi.

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 a straipsnis
Teisė turėti galimybę turėti mokėjimo 

sąskaitą
Visi Europos Sąjungoje teisėtai 
gyvenantys asmenys nemokamai arba 
daugiausia bent už simbolinį mokestį 
naudojasi teise turėti galimybę turėti 
būtiniausias savybes turinčią mokėjimo 
sąskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Bazinės mokėjimo sąskaitos bendrai turi būti siūlomos nemokamai arba už mažą mokestį, 
nuomonės referentė pasirinko terminą „simbolinis mokestis“, kad apibrėžtų labai mažą, 
simbolinio dydžio mokestį. Terminas „teisingas mokestis“ yra pernelyg neapibrėžtas ir 
suteikia laisvės reikalauti didesnio mokesčio, nei numatyta.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad bent 
vienas mokėjimo paslaugų teikėjas jų 
teritorijoje vartotojams siūlytų būtiniausias 
savybes turinčias mokėjimo sąskaitas.
Valstybės narės užtikrina, kad 
būtiniausias savybes turinčias mokėjimo 
sąskaitas siūlytų ne vien mokėjimo 
paslaugų teikėjai, teikiantys sąskaitas tik 
su internetinės bankininkystės 
priemonėmis.

1. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
mokėjimo paslaugų teikėjai, teikiantys 
mokėjimo sąskaitas, jų teritorijoje 
vartotojams siūlytų būtiniausias savybes 
turinčias mokėjimo sąskaitas, apimančias 
mažiausiai 16 straipsnio 1 dalyje 
išvardytas paslaugas, kurios būtų sudėtinė 
jų įprastos veiklos dalis.

Or. en



PA\1003933LT.doc 25/35 PE519.594v01-00

LT

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad legaliai 
Sąjungoje gyvenantys vartotojai turėtų 
teisę atidaryti ir naudoti būtiniausias 
savybes turinčią mokėjimo sąskaitą 
mokėjimo paslaugų teikėjo ar teikėjų, 
nurodytų pagal 1 dalį, įstaigose. Tokia teisė 
taikoma nepaisant vartotojo gyvenamosios 
vietos. Valstybės narės užtikrina, kad
vartotojui nebūtų per daug sunku ar 
sudėtinga pasinaudoti šia teise. Prieš 
atidarydami būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą, mokėjimo paslaugų 
teikėjai patikrina, ar jų teritorijoje 
vartotojas turi mokėjimo sąskaitą, ar jos 
neturi.

2. Valstybės narės užtikrina, kad legaliai 
Sąjungoje gyvenantys vartotojai turėtų 
teisę atidaryti ir naudoti būtiniausias 
savybes turinčią mokėjimo sąskaitą 
mokėjimo paslaugų teikėjo ar teikėjų, 
nurodytų pagal 1 dalį, įstaigose. Tokia teisė 
taikoma nepaisant vartotojo gyvenamosios 
vietos. Valstybės narės užtikrina, kad 
vartotojui nebūtų per daug sunku ar 
sudėtinga pasinaudoti šia teise. Prieš 
atidarydami būtiniausias savybes turinčią 
mokėjimo sąskaitą, mokėjimo paslaugų 
teikėjai, paprašę vartotoją pasirašyti 
priesaikos deklaraciją, patikrina, ar jų 
teritorijoje vartotojas turi mokėjimo 
sąskaitą, ar jos neturi.

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kai vartotojas jau turi mokėjimo sąskaitą 
mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje jų 
teritorijoje, o ta sąskaita jam sudaro sąlygas 
naudotis 17 straipsnio 1 dalyje 
išvardytomis mokėjimo paslaugomis;

a) kai vartotojas jau turi mokėjimo sąskaitą 
mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje jų 
teritorijoje, o ta sąskaita jam sudaro sąlygas 
naudotis 16 straipsnio 1 dalyje 
išvardytomis mokėjimo paslaugomis. 
Vartotojas nelaikomas mokėjimo 
sąskaitos turėtoju, jei gali įrodyti, kad 
pagal 9 straipsnį mokėjimo sąskaitą 
perkėlė arba kad baigėsi jo ankstesnė 
sutartis;

Or. en
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 3 dalyje 
nurodytais atvejais mokėjimo paslaugų 
teikėjas nedelsdamas raštu ir nemokamai 
informuotų vartotoją apie atsisakymą 
patenkinti prašymą, nebent toks pranešimas 
prieštarautų nacionalinio saugumo ar 
viešosios tvarkos tikslams.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 3 dalyje 
nurodytais atvejais mokėjimo paslaugų 
teikėjas nedelsdamas raštu ir nemokamai 
informuotų vartotoją apie atsisakymą 
patenkinti prašymą ir atsisakymo 
priežastis, nebent toks pranešimas 
prieštarautų nacionalinio saugumo ar 
viešosios tvarkos tikslams.

Or. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Atitinkamoje valstybėje narėje 
mokėjimo sąskaitą jau turintys vartotojai 
taip pat gali sąskaitą pakeisti į 
būtiniausias savybes turinčią sąskaitą 
naudojantis 10 straipsnyje numatyta 
perkėlimo paslauga.

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad teikiant 
būtiniausias savybes turinčią mokėjimo 

1. Valstybės narės užtikrina, kad teikiant 
būtiniausias savybes turinčią mokėjimo 
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sąskaitą būtų teikiamos šios mokėjimo
paslaugos:

sąskaitą būtų teikiamos šios paslaugos:

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies d punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) tiesioginio debeto; 1) SEPA ir euro zonai nepriklausančios 
erdvės tiesioginio debeto;

Or. en

Pagrindimas

Naudojant bazinę mokėjimo sąskaitą įmanoma atlikti operacijas ir eurais (SEPA operacijos), 
ir kitų valstybių narių valiutomis.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies d punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) mokėjimo operacijų naudojant 
mokėjimo kortelę, įskaitant mokėjimus 
internetu;

2) SEPA ir euro zonai nepriklausančios 
erdvės mokėjimo operacijų naudojant 
mokėjimo kortelę, įskaitant mokėjimus 
internetu;

Or. en

Pagrindimas

Naudojant bazinę mokėjimo sąskaitą įmanoma atlikti operacijas ir eurais (SEPA operacijos), 
ir kitų valstybių narių valiutomis.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies d punkto 3 papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) kredito pervedimų. 3) SEPA ir euro zonai nepriklausančios 
erdvės kredito pervedimų;

Or. en

Pagrindimas

Naudojant bazinę mokėjimo sąskaitą įmanoma atlikti operacijas ir eurais (SEPA operacijos), 
ir kitų valstybių narių valiutomis.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies d punkto 3 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) SEPA ir euro zonai nepriklausančios 
erdvės periodinio mokėjimo nurodymų ir 
tiesioginio debeto įgaliojimų.

Or. en

Pagrindimas

Naudojant bazinę mokėjimo sąskaitą įmanoma atlikti operacijas ir eurais (SEPA operacijos), 
ir kitų valstybių narių valiutomis.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės visų 1 dalyje nurodytų 
paslaugų atžvilgiu nustato mažiausią 
operacijų, kurios vartotojui bus teikiamos 
už 17 straipsnyje nurodytą mokestį (jo gali 
ir nebūti), skaičių. Mažiausias operacijų 
skaičius yra teisingas ir atitinka bendrą 
komercinę praktiką atitinkamoje 

2. Valstybės narės užtikrina, kad, jei 
vartotojas naudojasi būtiniausias savybes 
turinčia sąskaita asmeniniais tikslais, 
operacijų, kurios bus teikiamos vartotojui 
pagal konkrečias 17 straipsnyje nustatytas 
kainų nustatymo taisykles, skaičius 
neturėtų būti ribojamas.
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valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. valstybės narės užtikrina, kad sąskaitų 
turėtojai gaus mokėjimo kortelę, kurią 
galės priimti visos Europos Sąjungos 
bankomatai.

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad kartu su 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 
sąskaita vartotojui nebūtų siūloma 
galimybė pereikvoti sąskaitos lėšas.

4. Valstybės narės užtikrina, kad kartu su 
būtiniausias savybes turinčia mokėjimo 
sąskaita vartotojui nebūtų siūloma 
galimybė pereikvoti sąskaitos lėšas. Vis 
dėlto, prireikus, valstybės narės turi 
galimybę leisti mokėjimo paslaugų 
teikėjams teikti sąskaitos lėšų 
pereikvojimo paslaugą kaip rezervą, kad 
laikinai būtų padengtas neigiamas likutis. 
Mokesčiai už sąskaitos pereikvojimą ar už 
atskirus kredito produktus yra skaidrūs ir, 
atsižvelgiant į įprastą paslaugų teikėjo 
kainodarą, ne mažiau palankūs.

Or. en
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Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 16 
straipsnyje nurodytas paslaugas mokėjimo 
paslaugų teikėjai siūlytų nemokamai arba 
už teisingą mokestį.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 16 
straipsnyje nurodytas paslaugas mokėjimo 
paslaugų teikėjai siūlytų nemokamai arba 
už simbolinį mokestį.

Or. en

Pagrindimas

Bazinės mokėjimo sąskaitos bendrai turi būti siūlomos nemokamai arba už mažą mokestį, 
nuomonės referentė pasirinko terminą „simbolinis mokestis“, kad apibrėžtų labai mažą, 
simbolinio dydžio mokestį. Terminas „teisingas mokestis“ yra pernelyg neapibrėžtas ir 
suteikia laisvės reikalauti didesnio mokesčio, nei numatyta.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojui 
taikomi mokesčiai už bendrojoje sutartyje 
vartotojui nustatytų įsipareigojimų 
nesilaikymą būtų teisingi.

2. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojui 
taikomi mokesčiai už bendrojoje sutartyje 
vartotojui nustatytų įsipareigojimų 
nesilaikymą būtų teisingi ir niekada 
nebūtų didesni nei įprastos paslaugų 
teikėjo kainodaros priemonės. Iš vartotojo 
neturi būti imama jokių mokesčių tais 
atvejais, kai tai nepriklauso nuo jo valios, 
kaip antai dėl periodinio mokėjimo 
atmetimo dėl to, kad vėluojama gauti 
mokėjimą.

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tais atvejais, kai 16 straipsnyje 
nurodytos paslaugos nesiūlomos 
nemokamai, valstybės narės taip pat 
užtikrina, kad kompetentingos institucijos 
nustatytų viršutinę visos simbolinių 
mokesčių, kuriuos mokėjimo paslaugų 
teikėjas ima iš vartotojo per metus, sumos 
ribą.

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos nustatytų, kas 
yra teisingas mokestis, pagal vieną ar 
kelis iš šių kriterijų:

Išbraukta.

a) nacionalinis pajamų lygis;
b) vidutiniai mokesčiai, susiję su 
mokėjimo sąskaitomis toje valstybėje 
narėje;
c) bendros sąnaudos, susijusios su 
būtiniausias savybes turinčios mokėjimo 
sąskaitos teikimu;
d) nacionalinės vartotojų kainos.

Or. en

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 
16 straipsnį EBI parengia gaires, kurios 
padėtų kompetentingoms institucijoms.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sąskaitoje jokių operacijų nevykdoma 
daugiau kaip 12 iš eilės einančių 
mėnesių;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos kompetentingos 
institucijos turi visus savo pareigoms atlikti 
būtinus įgaliojimus. Jeigu veiksmingą šios 
direktyvos laikymąsi užtikrinti ir stebėti 
yra įgaliota daugiau negu viena 
kompetentinga institucija, tai valstybės 
narės užtikrina tų institucijų glaudų 
bendradarbiavimą, kad jos galėtų 
veiksmingai vykdyti savo atitinkamas 
pareigas.

2. 1 dalyje nurodytos kompetentingos 
institucijos turi visus savo pareigoms atlikti 
būtinus įgaliojimus. Jeigu veiksmingą šios 
direktyvos laikymąsi užtikrinti ir stebėti 
yra įgaliota daugiau negu viena 
kompetentinga institucija, tai valstybės 
narės užtikrina tų institucijų glaudų 
bendradarbiavimą, kad jos galėtų 
veiksmingai vykdyti savo atitinkamas 
pareigas. Šios institucijos glaudžiai 
bendradarbiauja su kompetentingomis 
kitų valstybių narių institucijomis, kad 
būtų galima užtikrinti teisingą ir 
visapusišką šia direktyva nustatytų 
priemonių taikymą.
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Or. en

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
mokėjimo paslaugų teikėjai kreiptųsi į 
bent vieną ar daugiau alternatyvaus ginčų 
sprendimo subjektų.

Or. en

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės užtikrina, kad 
mokėjimo paslaugų teikėjai informuotų 
vartotoją apie alternatyvaus ginčų 
sprendimo subjektus, kurių paslaugomis 
jie naudojasi ir kurie yra kompetentingi 
spręsti teikėjų ir vartotojų ginčus. Jie taip 
pat nurodo, ar jie įsipareigoję arba 
įpareigoti naudotis šių subjektų 
paslaugomis ginčams su vartotojais 
spręsti, ar ne.

Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 c dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. 1b dalyje nurodyta informacija 
pateikiama aiškiai, suprantamai ir lengvai 
prieinamu būdu teikėjų interneto 
svetainėje, jei tokia yra, ir teikėjo ir 
vartotojo pardavimo ar paslaugų sutarčių 
bendrosiose nuostatose ir sąlygose.

Or. en

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Valstybės narės gali toliau taikyti ar 
pradėti taikyti alternatyvaus ginčių 
sprendimo procedūras bendrai 
sprendžiant vienodus ar panašius 
mokėjimo paslaugų teikėjo ir kelių 
vartotojų ginčus. Alternatyvaus ginčų 
sprendimo sistemos, taikomos tiek 
pavieniams, tiek kolektyviniams ginčams 
spręsti ir žalai atlyginti, yra viena kitą 
papildančios, o ne panaikinančios 
procedūros.

Or. en

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pirmą kartą per trejus metus nuo šios
direktyvos įsigaliojimo, o vėliau kas 2 
metus valstybės narės Komisijai teikia 
informaciją šiais klausimais:

Pirmą kartą per dvejus metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo, o vėliau kas 2 
metus valstybės narės Komisijai teikia 
informaciją šiais klausimais:
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