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PR_COD_1app 

 

 

Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl perėjimo prie 

Sąjungos kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų iš dalies keičiamas 

Reglamentas (ES) Nr. 260/2012 

(COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD)) 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2013)0937), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 

straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0008/2014), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į ... Europos Centrinio Banko nuomonę,1 

– atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę2, 

– atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2014 m. sausio mėn. laišku prisiimtą įsipareigojimą 

pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 

straipsnio 4 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 46 straipsnio 1 dalį, 

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-0036/2014), 

A. kadangi dėl skubos priežasčių yra pateisinama balsuoti prieš pasibaigiant Protokolo Nr. 

2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnyje numatytam 

aštuonių savaičių terminui; 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 

pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

                                                 
1  OL C … 
2  OL C … 



 

PE526.408v01-00 6/16 RR\1016223LT.doc 

LT 

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 

REGLAMENTAS Nr. .../2014/ES 

... 

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 260/2012 kiek tai susiję su perėjimu 

prie Sąjungos kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų  

(Tekstas svarbus EEE) 

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį, 

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą, 

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams, 

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę, 

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,  
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laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros1
, 

kadangi: 

(1) kartu su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 924/20092 Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 260/20123 yra svarbus bendros 

mokėjimų eurais erdvės (toliau  SEPA), kurioje neturi būti daroma skirtumo tarp 

nacionalinių ir tarptautinių mokėjimų eurais, užbaigimo elementas. Pagrindinis 

Reglamento (ES) Nr. 260/2012 tikslas – perėjimas nuo nacionalinių kredito 

pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų schemų prie suderintų SEPA kredito 

pervedimų (toliau  SCT) ir SEPA tiesioginio debeto operacijų (toliau  SDD) 

schemų, inter alia, suteikiant Sąjungos piliečiams unikalų tarptautinį banko 

sąskaitos numerį (IBAN), kurį galima naudoti visiems SCT ir SDD eurais atlikti;  

                                                 
1 ... m. ... ... d. Europos Parlamento (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir ... m. ... 

... d. Tarybos sprendimas. 
2 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 924/2009 

dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001 

(OL L 266, 2009 10 9, p. 11). 
3 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 260/2012, 

kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir 

komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 

(OL L 94, 2012 3 30, p. 22). 
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(2) Reglamente (ES) Nr. 260/2012 buvo numatyta, kad prie SEPA bus pereita iki 

2014 m. vasario 1 d., siekiant mokėjimo paslaugų teikėjams ir mokėjimo paslaugų 

vartotojams suteikti pakankamai laiko pritaikyti savo procesus prie techninių 

reikalavimų, susijusių su perėjimu prie SCT ir SDD; 

(3) nuo Reglamento (ES) Nr. 260/2012 priėmimo Komisija ir Europos Centrinis Bankas 

atidžiai stebėjo perėjimo prie SEPA pažangą. Buvo surengta keletas susitikimų su 

valstybių narių, nacionalinės valdžios institucijų ir rinkos dalyvių atstovais. 

Remdamasis nacionalinių centrinių bankų surinktais mokėjimo duomenimis, 

Europos Centrinis Bankas periodiškai skelbė perėjimo prie SEPA pažangos 

ataskaitas. Tos ataskaitos rodo, kad kai kurių euro zonos valstybių narių perėjimo 

prie SCT rodikliai šiuo metu artėja prie 100 %. Didžioji dauguma mokėjimo 

paslaugų teikėjų pranešė, kad jie jau atitinka SEPA taisykles. Tačiau keliose kitose 

valstybėse narėse perėjimo prie SEPA rodikliai neatitinka lūkesčių. Tai ypač aktualu 

SDD;  
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(4) 2013 m. gegužės 14 d. išvadose ECOFIN Taryba dar kartą pabrėžė perėjimo prie 

SEPA svarbą. Atkreiptas dėmesys, kad perėjimas prie SEPA yra neužbaigtas, ir kad 

siekiant laiku pereiti prie SEPA, visiems rinkos dalyviams reikės imtis neatidėliotinų 

pastangų. Priimtas veiksmų planas, kuriame prekiautojai, įmonės, MVĮ ir viešosios 

valdžios institucijos raginami neatidėliojant imtis konkrečių vidinių veiksmų, būtinų 

savo procesams pritaikyti ir klientams pranešti savo IBAN;  

(5) nepaisant didelių Europos Centrinio Banko, valstybių narių, jų nacionalinės valdžios 

institucijų ir rinkos dalyvių pastangų pastaraisiais mėnesiais, naujausi statistiniai 

duomenys rodo, kad bendras perėjimo prie SCT rodiklis euro zonoje nuo 40 % 

2013 m. birželio mėn. teišaugo iki maždaug 64 % 2013 m. lapkričio mėn., o bendras 

perėjimo prie SDD rodiklis tepasiekė 26 %. Nors nacionaliniai duomenys rodo 

didelę pažangą keliose valstybėse narėse, didelė valstybių narių grupė gerokai 

atsilieka nuo planuojamų perėjimo rodiklių. Todėl mažai tikėtina, kad visi rinkos 

dalyviai atitiks SEPA taisykles iki 2014 m. vasario 1 d.; 
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(6) nuo 2014 m. vasario 1 d. bankai ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai dėl teisinių 

įpareigojimų turės atsisakyti vykdyti SEPA taisyklių neatitinkančius kredito 

pervedimus ar tiesioginio debeto operacijas, nors, kaip yra šiuo metu, jie techniškai 

galėtų vykdyti tuos mokėjimus toliau naudodami esamas senąsias mokėjimų 

schemas kartu su SCT ir SDD. Todėl jei nebus visiškai pereita prie SCT ir SDD, 

negalima atmesti, kad gali pasitaikyti vėlavimų tokiais mokėjimais. Tai galėtų 

paveikti visus mokėjimo paslaugų vartotojus ir visų pirma MVĮ bei vartotojus; 
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(7) labai svarbu išvengti nebūtinų mokėjimo sutrikimų dėl to, kad iki 2014 m. vasario 

1 d. ne visiškai pereita prie SEPA. Todėl mokėjimo paslaugų teikėjams reikėtų leisti 

ribotą laiką toliau vykdyti mokėjimo operacijas naudojant senąsias schemas, šalia 

SCT ir SDD schemų, kaip jie tą daro šiuo metu. Todėl reikėtų nustatyti pereinamąjį 

laikotarpį, kuris sudarytų sąlygas toliau lygiagrečiai vykdyti skirtingų formatų 

mokėjimus. Turint minty dabartinius perėjimo prie SEPA duomenis ir numatomą jo 

tempą, tinkamu laikomas vienintelis papildomas pereinamasis šešių mėnesių 

laikotarpis. Tokia SEPA taisyklių neatitinkančių senųjų sistemų tęstinumo nuostata 

turėtų būti laikoma išimtine priemone ir dėl to turėtų galioti kuo trumpiau, nes 

greitai ir visapusiškai pereiti prie SEPA yra būtina siekiant užtikrinti visą integruotos 

mokėjimų rinkos naudą. Be to, svarbu apriboti laiką, kurį mokėjimo paslaugų 

teikėjai patirs sąnaudų, susijusių su tolesniu senųjų mokėjimo schemų naudojimu 

lygiagrečiai su SEPA sistema. Mokėjimo paslaugų teikėjai, kurie jau visiškai perėjo 

prie SEPA, gali apsvarstyti galimybę šiuo pereinamuoju laikotarpiu teikti 

konversijos paslaugas mokėjimo paslaugų vartotojams, kurie prie SEPA dar 

neperėjo. Pereinamuoju laikotarpiu valstybės narės neturėtų taikyti sankcijų 

mokėjimo paslaugų teikėjams, vykdantiems taisyklių neatitinkančius mokėjimus, ir 

mokėjimo paslaugų vartotojams, kurie dar nėra perėję prie SEPA;  
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(8) keli dideli tiesioginio debeto priemonių vartotojai jau nurodė planuojantys prie 

SEPA pereiti artėjant galutiniam terminui. Tų perėjimo prie SEPA projektų 

atidėjimas galėtų sukelti laikiną įtampą, susijusią su atitinkamų bendrovių gaunamų 

mokėjimų ir pinigų srautais, o kartu ir likvidumu. Dėl plataus masto vėlyvo perėjimo 

prie SEPA taip pat galėtų susidaryti tam tikrų trukdžių, visų pirma kalbant apie 

bankus ir programinės įrangos pardavėjus, kurie gali turėti tam tikrų pajėgumo 

suvaržymų. Papildomas laikotarpis naujajai sistemai įvesti sudarytų sąlygas tai 

padaryti ne taip koncentruotai. Rinkos dalyviai, kurie dar nepradėjo įgyvendinti 

būtinų pakeitimų, kad būtų laikomasi SEPA taisyklių, raginami kuo greičiau tą 

padaryti. Rinkos dalyviai, kurie jau pradėjo keisti savo mokėjimo procesus, vis dėlto 

turėtų perėjimą užbaigti kuo greičiau; 
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(9) atsižvelgiant į bendrą tikslą koordinuotai ir integruotai pereiti prie SEPA, tikslinga 

pereinamąjį laikotarpį taikyti ir SCT, ir SDD. Skirtingi pereinamieji laikotarpiai SCT 

ir SDD sukeltų painiavą vartotojams, mokėjimo paslaugų teikėjams, MVĮ ir kitiems 

mokėjimo paslaugų vartotojams;  

(10) teisinio tikrumo sumetimais ir siekiant išvengti Reglamento (ES) Nr. 260/2012 

taikymo nutraukimo, būtina, kad šis reglamentas įsigaliotų skubiai ir būtų taikomas 

atgaline data nuo 2014 m. sausio 31 d.; 

(11) atsižvelgiant į klausimo skubumą, būtina taikyti išimtį dėl aštuonių savaičių termino, 

nurodyto prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir 

Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl 

nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje;, 

(12) todėl Reglamentas (ES) Nr. 260/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas, 

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 
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1 straipsnis 

Reglamento (ES) Nr. 260/2012 16 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip: 

„1.  Nukrypstant nuo 6 straipsnio 1 ir 2 dalių, iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. MPT gali toliau 

vykdyti tokių formatų mokėjimo operacijas eurais, kurie skiriasi nuo formatų, 

reikalingų kredito pervedimams ir tiesioginio debeto operacijoms vykdyti pagal šį 

reglamentą.  

Valstybės narės taisykles dėl sankcijų, nustatytų pagal 11 straipsnį ir taikomų už 6 

straipsnio 1 ir 2 dalių pažeidimus, taiko nuo 2014 m. rugpjūčio 2 d. 

Nukrypstant nuo 6 straipsnio 1 ir 2 dalių valstybės narės iki 2016 m. vasario 1 d. gali 

leisti MPT teikti nacionalinio mokėjimo operacijų konversijos paslaugas MPV, taip 

suteikiant MPV, kurie yra vartotojai, galimybę toliau naudoti BBAN vietoj priedo 1 

punkto a papunktyje nurodyto mokėjimo sąskaitos identifikatoriaus, jei užtikrinama 

sistemų sąveika techniškai ir saugiai konvertuojant mokėtojo ir gavėjo BBAN į 

atitinkamą mokėjimo sąskaitos identifikatorių, kaip nurodyta priedo 1 punkto a 

papunktyje. Tas mokėjimo sąskaitos identifikatorius pateikiamas inicijuojančiam 

MPV prieš mokėjimo vykdymą. Tokiu atveju MPT netaiko MPV papildomų 

mokesčių ar kitų rinkliavų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su tomis konversijos 

paslaugomis.“. 
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2 straipsnis 

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje. 

Jis taikomas atgaline data nuo 2014 m. sausio 31 d. 

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 

Priimta  

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu 

Pirmininkas Pirmininkas 
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