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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Účinné a bezpečné platební systémy jsou nezbytné pro řádné fungování vnitřního trhu a pro 
provádění hospodářských transakcí. V tomto ohledu má vytvoření vnitřního trhu platebních 
služeb v eurech (jednotná oblast pro platby v eurech či SEPA) značný význam a je třeba jej 
provést. Dne 28. ledna 2008 bylo zahájeno schéma úhrad SEPA (SCT). Další důležitou metu 
na cestě k uplatňování systému SEPA prostřednictvím schémat používaných v rámci celé 
Unie představovalo zahájení schématu inkas SEPA (SDD). Za předpokladu, že bude systém 
SEPA uplatněn v plné míře, přinese značné výhody a úspory pro širší evropské hospodářství. 

Elektronické platební prostředky používané v rámci celé Evropské unie však dosud 
vnitrostátní platby ani zdaleka nenahradily. Není jisté, zdali je nutné sjednotit stávající 
evropské platební systémy jejich převedením na mezinárodní formát čísla IBAN a kódu BIC. 
Vzhledem ke stávajícímu pomalému tempu přechodu na zmíněný systém však všechny 
kategorie zúčastěných stran stále více uznávají, že k úspěšnému zavedení projektu bude 
zřejmě nutné právně závazné konečné datum. Pro docílení úplné integrace trhu plateb proto 
musí být stanovena konečná data přechodu pro inkasa a úhrady. V souvislosti s tím by měl 
být poskytovatelům a uživatelům platebních služeb dán k dispozici dostatek času k tomu, aby 
se přizpůsobili technickým požadavkům, a dodrželi tak dané lhůty. Konečná data by měla být 
stanovena tak, aby zde byl dostatek času pro úspěšné provedení. Za přiměřená jsou 
považována období 36 měsíců pro úhrady a 48 měsíců pro inkasa po vstupu nařízení 
v platnost.

Přechod na systém SEPA převedením stávajícího systému na společné číslování bankovních 
účtů platné v rámci celé Unie a zakládající se na čísle IBAN a kódu BIC se dotkne uživatelů 
včetně občanů a malých a středních podniků. Neměla být oslabena především úloha 
spotřebitele v tomto procesu. Podstatné je, aby tento přechod usnadnil bankovní sektor. 
Banky by měly povinně vést konkrétní a rozsáhlé informační kampaně, aby zvýšily 
informovanost veřejnosti, zejména tím, že vysvětlí složení čísla IBAN a kódu BIC. Banky by 
dále měly zajistit transparentní informační politiku vůči zákazníkům. Tyto závazky jsou 
považovány za naprosto zásadní pro hladké a odpovídající vytvoření jednoduchých 
a bezpečných platebních systémů v rámci celé Unie a pro to, aby tyto změny přijali evropští 
občané.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Technická normalizace je základním 
stavebním kamenem integrace sítí, jako je 
trh plateb v Unii. U všech příslušných 
transakcí by mělo být od určitého data 
povinné používání norem vytvořených 
mezinárodními nebo evropskými 
normalizačními orgány. V souvislosti s 
platbami je to číslo IBAN, kód BIC a 
norma pro vytváření zpráv finančních 
služeb „ISO 20022 XML“. Používání 
těchto norem všemi poskytovateli 
platebních služeb je proto požadavkem na 
úplnou interoperabilitu v rámci celé Unie. 
Zejména by mělo být prostřednictvím 
srozumitelných informací a 
zjednodušujících opatření v členských 
státech prosazováno povinné používání 
čísla IBAN a v případě nutnosti kódu BIC 
s cílem umožnit hladký a jednoduchý
přechod na celoevropské úhrady a inkasa, 
zejména s ohledem na spotřebitele.

(11) Technická normalizace je základním 
stavebním kamenem integrace sítí, jako je 
trh plateb v Unii. U všech příslušných 
transakcí by mělo být od určitého data 
povinné používání norem vytvořených 
mezinárodními nebo evropskými 
normalizačními orgány. V souvislosti s 
platbami je to číslo IBAN, kód BIC a 
norma pro vytváření zpráv finančních 
služeb „ISO 20022 XML“. Používání 
těchto norem všemi poskytovateli 
platebních služeb je proto požadavkem na 
úplnou interoperabilitu v rámci celé Unie. 
Zejména by mělo být prostřednictvím 
srozumitelných informací a 
zjednodušujících opatření v členských 
státech prosazováno povinné používání 
čísla IBAN a kódu BIC s cílem připravit 
spotřebitele včas a vhodným způsobem na
přechod na celoevropské úhrady a inkasa.
Především banky by měly usnadnit tento 
přechod tím, že povedou konkrétní a 
rozsáhlé informační kampaně s cílem 
zvýšit informovanost veřejnosti a že budou 
vůči zákazníkům prosazovat transparentní 
informační politiku. Vhodná a rozsáhlá 
informační politika je nutná pro to, aby 
bylo zajištěno přijetí přechodu spotřebiteli, 
zejména s ohledem na to, že pro ně bude 
představovat dalekosáhlé změny.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je vhodné stanovit data, do kterých by 
všechny úhrady a inkasní transakce měly 
tyto technické požadavky splňovat a 
zároveň ponechat trh otevřený dalšímu 
rozvoji a inovaci.

(12) Je vhodné stanovit lhůty, do kterých 
by všechny úhrady a inkasní transakce 
měly tyto technické požadavky splňovat a 
zároveň ponechat trh otevřený dalšímu 
rozvoji a inovaci. Poskytovatelům 
a uživatelům platebních služeb by měl být 
dán k dispozici dostatek času, aby se 
přizpůsobili technickým požadavkům, a 
dodrželi tak dané lhůty. Poskytovatelé 
platebních služeb by měli svým 
maloobchodním zákazníkům poskytnout 
nezbytné technické služby pro vnitrostátní 
platební transakce, aby zajistili hladký a 
bezpečný přechod na technické požadavky 
stanovené tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V některých členských státech existují 
starší platební prostředky, jež jsou úhradou 
nebo inkasem, jež však mají velmi 
specifické funkce, často z historických 
nebo právních důvodů. Objem transakcí u 
těchto produktů je většinou okrajový; bylo 
by je proto možné klasifikovat jako 
produkty nadstandardní. U těchto 
nadstandardních produktů by přechodné 
období, dostatečně dlouhé na to, aby byl 
minimalizován dopad přechodu na 
uživatele platebních služeb, mělo oběma 
stranám trhu pomoci zaměřit se nejprve na 
přechod převažující části úhrad a inkas, a 
tím umožnit dřívější využití většiny 
možných přínosů integrovaného trhu plateb 
v Unii.

(16) V některých členských státech existují 
starší platební prostředky, jež jsou úhradou 
nebo inkasem, jež však mají velmi 
specifické funkce, často z historických 
nebo právních důvodů. U těchto 
nadstandardních produktů by přechodné 
období, dostatečně dlouhé na to, aby byl 
minimalizován dopad přechodu na 
uživatele platebních služeb, mělo oběma 
stranám trhu pomoci zaměřit se nejprve na 
přechod převažující části úhrad a inkas, 
a tím umožnit dřívější využití většiny 
možných přínosů integrovaného trhu plateb 
v Unii.
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Or. en

Odůvodnění

Většina těchto produktů může být považována za produkty nadstandardní, ale nikoli všechny. 
V některých členských státech existují zvláštní nástroje pro inkasní platby, které se podobají 
transakcím uskutečňovaným platebními kartami a jejichž prostřednictvím se uskutečňuje dosti 
značný objem transakcí. V obou případech je zapotřebí přechodného období.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pro praktické fungování vnitřního trhu 
plateb je nezbytné zajistit, aby plátci, jako 
jsou podniky nebo orgány veřejné správy, 
mohli uskutečňovat úhrady na platební 
účty držené příjemci, jejichž poskytovatelé 
platebních služeb jsou umístěni v jiných 
členských státech a jsou dosažitelní v 
souladu s tímto nařízením.

(17) Pro praktické fungování vnitřního trhu 
plateb je nezbytné zajistit, aby plátci, jako 
jsou spotřebitelé, podniky nebo orgány 
veřejné správy, mohli uskutečňovat úhrady 
na platební účty držené příjemci, jejichž 
poskytovatelé platebních služeb jsou 
umístěni v jiných členských státech a jsou 
dosažitelní v souladu s tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Příslušné orgány by měly být 
zmocněny k účinnému plnění svých 
kontrolních povinností a přijímání 
veškerých opatření nutných k zajištění 
toho, aby poskytovatelé platebních služeb 
dodržovali toto nařízení.

(18) Příslušné orgány by měly být 
zmocněny k účinnému plnění svých 
kontrolních povinností a přijímání 
veškerých opatření nutných k zajištění 
toho, aby poskytovatelé platebních služeb 
dodržovali toto nařízení a poskytovali 
technické služby uživatelům platebních 
služeb, zejména spotřebitelům, s cílem 
zajistit přechod na technické požadavky 
stanovené tímto nařízením.
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Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) platební transakce zpracovávané a 
vypořádávané systémy pro platby vysoké 
hodnoty, u kterých je původní iniciátor a 
konečný příjemce platby poskytovatelem 
platebních služeb;

b) platební transakce zpracovávané a 
vypořádávané systémy pro platby vysoké 
hodnoty;

Or. en

Odůvodnění

Systém SEPA se vztahuje na standardní platby a jeho působnost by neměla být rozšiřována na 
(spotřebitelské) transakce, které vypořádávají systémy pro platby vysoké hodnoty.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Základní technické požadavky pro úhrady 

a inkasní transakce
1. Poskytovatelé platebních služeb 
provádějí úhrady a inkasní transakce v 
souladu s těmito požadavky:
a) poskytovatelé platebních služeb 
a uživatelé platebních služeb používají 
k identifikaci platebních účtů číslo IBAN 
bez ohledu na to, zda je poskytovatel 
platebních služeb plátce i poskytovatel 
platebních služeb příjemce nebo jediný 
poskytovatel platebních služeb v rámci 
platební transakce umístěn v tomtéž 
členském státě, nebo zda je jeden 
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z poskytovatelů platebních služeb umístěn 
v jiném členském státě;
b) poskytovatelé platebních služeb 
používají při předávání platebních 
transakcí jinému poskytovateli platebních 
služeb nebo platebnímu systému formáty 
zpráv založené na normě ISO 20022 XML 
nebo na normě, která ji nahradí;
c) jestliže uživatel platebních služeb 
iniciuje nebo přijímá jednotlivé úhrady 
peněžních prostředků, které jsou zasílány 
prostřednictvím meziprocesního dialogu 
nebo společně v jednom dávkovém 
souboru, použijí se formáty zpráv založené 
na normě ISO 20022 XML nebo na 
normě, která ji nahradí;
d) poskytovatelé platebních služeb 
nejpozději k datu uvedenému s platností 
pro příslušnou platební službu v článku 5 
schválí přijetí iniciačních pokynů 
uživatele platební služby ve formátu 
uvedeném pod písmenem c), pokud je o to 
uživatel platební služby požádá;
e) poskytovatelé platebních služeb 
nejpozději k …* zašlou či zpřístupní 
informace o platební transakci uživateli 
platební služby ve formátu uvedeném 
pod písmenem c), pokud je o to uživatel 
platební služby požádá.
2. Kromě požadavků uvedených v odstavci 
1 se na inkasní transakce vztahují i tyto 
požadavky:
a) pouze jednou před první inkasní 
transakcí sdělí plátce příjemci své číslo 
IBAN a případně i kód BIC svého 
poskytovatele platebních služeb;
b) při první inkasní transakci a 
jednorázovými inkasními transakcemi a 
při každé následné inkasní transakci zašle 
příjemce svému poskytovateli platebních 
služeb informace týkající se zmocnění a 
poskytovatel platebních služeb příjemce 
předá tyto informace týkající se zmocnění 
při každé inkasní transakci poskytovateli 
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platebních služeb plátce;
c) plátce smí: 
i) dát svému poskytovateli platebních 
služeb pokyn k omezení výše inkasa na 
určitou částku nebo periodicitu, nebo na 
určitou částku i periodicitu; nebo
ii) dát svému poskytovateli platebních 
služeb pokyn k zablokování inkasa z účtu 
plátce nebo k zablokování inkasa 
přicházejícího od jednoho nebo více 
určených příjemců nebo k povolení inkasa 
přicházejícího pouze od jednoho nebo více 
určených příjemců;
d) zánik práva na vrácení peněžních 
prostředků je možný, pouze uvádí-li 
zmocnění k platbám:
i) přesnou výši platební transakce a její 
možnou periodicitu; a
ii) jednoznačný souhlas plátce se zánikem 
práva na vrácení peněžních prostředků;
e) jestliže bylo právo na vrácení peněžních 
prostředků vyloučeno, aniž jsou  dotčena 
ustanovení písmene d), poskytovatel 
platebních služeb plátce před tím, než 
z účtu plátce odepíše částku, zkontroluje 
na základě informací týkajících se 
zmocnění každou inkasní transakci a to, 
zda se výše předložené inkasní transakce 
shoduje s výší sjednanou ve zmocnění;
f) příjemci i poskytovateli platebních 
služeb plátce se udělí souhlas (přímo nebo 
nepřímo prostřednictvím příjemce) a 
příjemce nebo třetí strana jménem 
příjemce tato zmocnění spolu s jejich 
pozdějšími úpravami nebo zrušením uloží, 
přičemž na postupu, který se použije k 
udělení tohoto souhlasu k inkasu, se 
dohodne plátce a poskytovatel platebních 
služeb plátce.
3. Kromě požadavků uvedených 
v souvislosti s úhradami v odstavci 1 sdělí 
příjemce úhrad svým plátcům vždy, kdy 
žádá o úhradu, své číslo IBAN a kód BIC 
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svého poskytovatele platebních služeb.
4. Na úhrady a inkasní transakce se 
kromě odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku 
vztahují i další technické požadavky 
uvedené v příloze. Komise je zmocněna k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 12, aby s ohledem na 
technický pokrok a vývoj trhu prováděla 
v příloze změny.
V naléhavých případech, kdy dojde 
k ohrožení stability a řádného fungování 
platebních systémů, se na akty 
v přenesené pravomoci přijaté podle 
tohoto článku použije postup stanovený 
v článku 15.
* Úř. věst. vložte prosím datum: 48 měsíců 
od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 5 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavky pro úhrady a inkasní transakce Lhůty pro přechod na úhrady a inkasní 
transakce

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do dne [vložte konkrétní 
datum – dvanáct měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost] se úhrady provádějí v 
souladu s technickými požadavky 

1. Nejpozději do … * se úhrady provádějí 
v souladu s technickými požadavky 
stanovenými v čl. 4a odst. 1 a 3 a v bodech 
1 a 2 přílohy.



PA\865128CS.doc 11/23 PE462.912v01-00

CS

stanovenými v bodech 1 a 2 přílohy.

* Úř. věst. vložte prosím datum: 36 měsíců 
od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Jedno konečné datum přechodu pro úhrady a inkasní transakce v zájmu jasnosti a 
zjednodušení.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejpozději do dne [vložte konkrétní 
datum – 24 měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost] se inkasa provádějí v 
souladu s článkem 6 a technickými 
požadavky stanovenými v bodech 1 a 3 
přílohy.

2. Do dne … * se inkasa provádějí v 
souladu s článkem 6 a technickými 
požadavky stanovenými v čl. 4a odst. 1 a 2 
a v bodech 1 a 3 přílohy.

* Úř. věst. vložte prosím datum: 48 měsíců 
od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Povolil-li plátce do data uvedeného 
v čl. 5 odst. 2, nebo vyplývajícího 
z odstavce 3 připisování pravidelných 
inkas ve prospěch daného příjemce, pak 
se toto povolení považuje za plátcův 
souhlas poskytovateli platebních služeb 
plátce k provádění inkas ve prospěch 
tohoto příjemce.
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Or. en

Odůvodnění

Kodex systému SEPA popisuje, jak lze převést starší zmocnění. Nicméně existuje zde omezení 
na „postupy na vnitrostátní úrovni“, které by neumožnilo přeshraniční využití starších 
zmocnění.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) před datem splatnosti inkasa nelze 
vůči plátci uplatňovat poplatky za 
transakce R v důsledku nedostatečného 
zůstatku na účtu plátce;

Or. en

Odůvodnění

Plátce by měl být odpovědný za úhradu vícestranných mezibankovních poplatků pouze v 
případě, kdy dojde k transakci R v důsledku nedostatečného zůstatku na účtu plátce v době 
splatnosti inkasa. Jakékoli jiné transakce R pravděpodobně nejsou zapříčiněny plátcem. 
Ostatní strany by se měly vyvarovat přesouvání poplatků za transakce R, které plátce 
nezapříčinil, na plátce.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) příjemce, poskytovatel platebních 
služeb příjemce nebo poskytovatel 
platebních služeb plátce smí vůči plátci 
uplatnit poplatky za transakce R pouze v 
případě, kdy je plátce odpovědný za 
neúspěšné provedení těchto transakcí;

Or. en
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Odůvodnění

Tamtéž.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) úroveň poplatků nepřevyšuje skutečné 
náklady na zpracování transakce R 
nákladově nejefektivnějším srovnatelným
poskytovatelem platebních služeb, který je 
reprezentativní stranou vícestranného 
ujednání z hlediska objemu transakcí a 
povahy služeb;

c) úroveň poplatků nepřevyšuje skutečné 
náklady na zpracování transakce R 
nákladově nejefektivnějším zúčastněným
poskytovatelem platebních služeb 
vícestranného ujednání z hlediska objemu 
transakcí a povahy služeb;

Or. en

Odůvodnění

Jediný referenční bod není vhodný z toho důvodu, že se náklady na zpracování mezi 
poskytovateli platebních služeb a v jednotlivých členských státech liší. Proto je za referenční 
bod považován nákladově nejefektivnější zúčastněný poskytovatel služeb.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise monitoruje ve všech členských 
státech poplatky za transakce R uvedené v 
odstavci 2. Komise zajistí, aby se poplatky 
za transakce R v jednotlivých členských 
státech postupem času navzájem 
sbližovaly a aby se výše poplatků za 
transakce R mezi jednotlivými členskými 
státy nelišila do té míry, že by vznikaly 
nerovné podmínky.

Or. en
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Odůvodnění

S postupem času by se měly poplatky za transakce R přiblížit ke skutečným nákladům 
nejefektivnějšího poskytovatele platebních služeb. Mezitím by Komise měla kontrolovat, zdali 
rozdíly v poplatcích za transakce R mezi členskými státy neohrožují rovné podmínky pro 
přeshraniční transakce.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Požadavky na informace

1. Aby bylo zaručeno, že občané Unie 
přijmou sjednocení transakcí a povinné 
používání čísla IBAN a kódu BIC, členské 
státy a banky povedou konkrétní a 
rozsáhlé informační kampaně s cílem 
zvýšit informovanost veřejnosti a náležitě 
vysvětlit důsledky pro vnitrostátní 
a mezinárodní transakce.
2. Banky usnadní svým zákazníkům tento 
přechod prostřednictvím transparentní 
informační politiky vůči zákazníkům, 
zejména s ohledem na povinné používání 
čísla IBAN a kódu BIC.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle čl. 5 odst. 4 se Komisi 
svěřují na dobu neurčitou. Pokud je to ze 
závažných naléhavých důvodů nutné, 
použije se článek 15.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle čl. 4a odst. 4 a v čl. 5 
odst. 4 se Komisi svěřuje na dobu 
neurčitou. 
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Or. en

Odůvodnění

Pro uvedení do souladu s článkem 4a (nový).

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené 
v čl. 5 odst. 4 kdykoli zrušit.

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v 
čl. 4a odst.4 a čl. 5 odst. 4 kdykoli zrušit.

Or. en

Odůvodnění

Pro uvedení do souladu s článkem 4a (nový).

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do [vložte konkrétní datum – tři roky od 
vstupu v platnost] Komise předloží 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Evropské centrální bance zprávu 
o uplatňování tohoto nařízení, případně 
spolu s příslušným návrhem.

Do …* Komise předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Evropské centrální bance zprávu o 
uplatňování tohoto nařízení, případně spolu 
s příslušným návrhem.

* Úř. věst. vložte prosím datum: 5 let od 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Navržené konečné datum pro inkasa jsou 4 roky po vstupu tohoto nařízení v platnost (čl. 5 
odst. 2); zpráva o jeho uplatňování bude následovat o rok později.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 17 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Během přechodového období do data 
uvedeného v článku 5 poskytovatel 
platebních služeb poskytuje svým 
maloobchodním zákazníkům technické 
služby pro vnitrostátní platební transakce, 
a tím umožní z technického hlediska 
bezpečně převést číslo BBAN na 
odpovídající číslo IBAN ze strany 
příslušného poskytovatele platebních 
služeb.

Or. en

Odůvodnění

Poskytovatelé platebních služeb by měli poskytovat nezbytnou technickou podporu pro 
zajištění hladkého a bezpečného přechodu spotřebitelů na čísla IBAN a kódy BIC.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé platebních služeb, kteří 
jsou umístěni v členském státě, jehož 
měnou není euro, splní požadavky 
stanovené v článku 4 a v bodech 1 a 2 
přílohy, týkající se úhrad denominovaných 
v eurech, a požadavky stanovené v článku 
4 a bodech 1 a 3 přílohy, týkající se 
inkasních transakcí denominovaných v 
eurech, do [vložte konkrétní datum – čtyři 
roky od vstupu tohoto nařízení v platnost].
Je-li však euro jako měna některého 
takového členského státu zavedeno před 
[vložte konkrétní datum – tři roky od 
vstupu tohoto nařízení v platnost], 

2. Poskytovatelé platebních služeb, kteří 
jsou umístěni v členském státě, jehož 
měnou není euro, splní požadavky 
stanovené v článku 4 a v bodech 1 a 2 
přílohy, týkající se úhrad denominovaných 
v eurech, a požadavky stanovené v článku 
4 a bodech 1 a 3 přílohy, týkající se 
inkasních transakcí denominovaných v 
eurech, do …*. Je-li však euro jako měna 
některého takového členského státu 
zavedeno před [vložte konkrétní datum –
tři roky od vstupu tohoto nařízení v 
platnost], poskytovatel platebních služeb, 
který je umístěn v tomto členském státě, 
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poskytovatel platebních služeb, který je 
umístěn v tomto členském státě, splní tyto 
požadavky do jednoho roku ode dne, kdy 
se daný členský stát stal členem eurozóny.

splní tyto požadavky do dvou let ode dne, 
kdy se daný členský stát stal členem 
eurozóny.

* Úř. věst. vložte prosím datum: čtyři roky 
od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 18 – bod 1
Nařízení (ES) č. 924/2009
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V článku 6 se slova „před 1. listopadem 
2012“ nahrazují slovy: „před [vložte 
konkrétní datum – 24 měsíců od vstupu 
tohoto nařízení v platnost]“.

1. V článku 6 se slova „před 1. listopadem 
2012“ nahrazují slovy: „před …*“.

* Úř. věst. vložte prosím datum: 48 měsíců 
od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Pro uvedení v soulad s navrhovaným čl. 5 odst. 2.

Amendment 23

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 18 – bod 2 – písm. a
Nařízení (ES) č. 924/2009
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v odstavci 1 se slova „před 1. listopadem 
2012“ nahrazují slovy: „před [vložte 
konkrétní datum – 24 měsíců od vstupu 
tohoto nařízení v platnost]“;

a) v odstavci 1 se slova „před 1. listopadem 
2012“ nahrazují slovy: „před …*“;
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* Úř. věst. vložte prosím datum: 48 
měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 18 – bod 2 – písm. b
Nařízení (ES) č. 924/2009
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 2 se slova „před 1. listopadem 
2012“ nahrazují slovy: „před [vložte 
konkrétní datum – 24 měsíců od vstupu 
tohoto nařízení v platnost]“;

b) v odstavci 2 se slova „před 1. listopadem 
2012“ nahrazují slovy: „před …*“;

* Úř. věst. vložte prosím datum: 48 měsíců 
od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 18 – bod 2 – písm. c
Nařízení (ES) č. 924/2009
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v odstavci 3 se slova „před 1. listopadem 
2012“ nahrazují slovy: „před [vložte 
konkrétní datum – 24 měsíců od vstupu 
tohoto nařízení v platnost]“.

c) v odstavci 3 se slova „před 1. listopadem 
2012“ nahrazují slovy: „před …*“.

* Úř. věst. vložte prosím datum: 48 měsíců 
od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Na úhrady i inkasní transakce se 
vztahují tyto technické požadavky:

1) Kromě základních technických 
požadavků uvedených v článku 4a se na 
úhrady i inkasní transakce vztahují tyto 
technické požadavky:

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Poskytovatelé platebních služeb 
a uživatelé platebních služeb používají 
k identifikaci platebních účtů číslo IBAN 
bez ohledu na to, zda je poskytovatel 
platebních služeb plátce i poskytovatel 
platebních služeb příjemce nebo jediný 
poskytovatel platebních služeb v rámci 
platební transakce umístěn v tomtéž 
členském státě nebo zda je jeden 
z poskytovatelů platebních služeb umístěn 
v jiném členském státě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Poskytovatelé platebních služeb 
používají při předávání platebních 
transakcí jinému poskytovateli platebních 

vypouští se
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služeb nebo platebnímu systému formáty 
zpráv založené na normě ISO 20022 
XML.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Jestliže uživatel platebních služeb 
iniciuje nebo přijímá jednotlivé úhrady 
peněžních prostředků, které jsou zasílány 
společně, použijí se formáty zpráv 
založené na normě ISO 20022 XML.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Příjemce, který přijímá úhrady, sdělí 
svým plátcům vždy, kdy je požádáno o 
úhradu, své číslo IBAN a kód BIC svého 
poskytovatele platebních služeb.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 2 – písm. b – bod i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) jméno plátce a/nebo číslo IBAN účtu 
plátce;

i) jméno plátce;

Or. en

Odůvodnění

V některých evropských zemích je číslo bankovního účtu považováno za obzvláště citlivý 
osobní údaj a může být sděleno třetí osobě pouze v omezených případech. Vzhledem 
k nebezpečí podvodu by číslo IBAN účtu plátce nikdy nemělo být sdělováno příjemci 
automaticky a bez souhlasu plátce.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Pouze jednou před první inkasní 
transakcí sdělí plátce svému příjemci své 
číslo IBAN a případně i kód BIC svého 
poskytovatele platebních služeb.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) S první inkasní transakcí a 
jednorázovými inkasními transakcemi a s 
každou následnou inkasní transakcí zašle 
příjemce svému poskytovateli platebních 
služeb informace týkající se zmocnění. 
Poskytovatel platebních služeb příjemce 
tyto informace týkající se zmocnění předá 
s každou inkasní transakcí poskytovateli 
platebních služeb plátce.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Plátce musí mít možnost dát svému 
poskytovateli platebních služeb pokyn k 
omezení výše inkasa na určitou částku 
nebo periodicitu nebo na určitou částku i 
periodicitu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Jestliže dohoda mezi plátcem a 
příjemcem vylučuje právo na vrácení 
peněžních prostředků, poskytovatel 
platebních služeb plátce zkontroluje na 
žádost plátce před tím, než z účtu plátce 
odepíše částku, každou inkasní transakci z 
hlediska toho, zda se výše předložené 
inkasní transakce shoduje s výší 
sjednanou ve zmocnění, a to na základě 
informací týkajících se zmocnění.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) Plátce má možnost dát svému 
poskytovateli platebních služeb pokyn k 
zablokování inkasa z účtu plátce nebo k 
zablokování inkasa přicházejícího od 
jednoho nebo více určených příjemců 
nebo k povolení inkasa přicházejícího od 
jednoho nebo více určených příjemců.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) Příjemci i poskytovateli platebních 
služeb plátce se udělí souhlas (přímo nebo 
nepřímo prostřednictvím příjemce) 
a příjemce nebo třetí strana jménem 
příjemce tato zmocnění spolu s jejich 
pozdějšími úpravami a/nebo zrušením 
uloží.

vypouští se

Or. en


