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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона.
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст.
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти
(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2013)0550),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114, параграф 1 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0241/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от ... 2013 г.1,

– като взе предвид становището на Европейската централна банка от ... 2013 г.2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 
(A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 23

                                               
1 OВ C ... /Все още непубликувано в Официален вестник.
2 OВ C ... /Все още непубликувано в Официален вестник.
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Важно е да се гарантира, че 
разпоредбите относно обменните такси, 
плащани или получавани от 
доставчиците на платежни услуги, няма 
да се заобикалят чрез алтернативни 
такси към доставчиците на платежни 
услуги по издаване. За да се 
предотврати подобно заобикаляне, 
следва „нетната компенсация“ от 
таксите, които доставчиците на 
платежни услуги по издаване плащат и 
съответно получават от дадена картова 
платежна система, да бъде считана за 
обменна такса. При изчисляването на 
обменната такса за целите на проверка 
за наличие на заобикаляне следва да се 
взема предвид целият размер на 
плащанията и стимулите, получени от 
даден доставчик на платежни услуги по 
издаване от дадена платежна картова 
система във връзка с регулираните
операции, като се извадят таксите, 
платени на системата от доставчика на 
платежни услуги по издаване.
Разглежданите плащания, стимули и 
такси могат да бъдат преки (напр. 
свързани с обема на операцията или 
специфични за дадена операция), 
както и косвени (в т.ч. пазарни 
стимули, бонуси, отстъпки за 
постигане на определени обеми на 
операциите).

(23) Важно е да се гарантира, че 
разпоредбите относно обменните такси, 
плащани или получавани от 
доставчиците на платежни услуги, няма 
да се заобикалят чрез алтернативни 
такси към доставчиците на платежни 
услуги по издаване. За да се 
предотврати подобно заобикаляне, 
следва „нетната компенсация“ от 
таксите, които доставчиците на 
платежни услуги по издаване плащат и 
съответно получават от дадена картова 
платежна система, да бъде считана за 
обменна такса. При изчисляването на 
обменната такса за целите на проверка 
за наличие на заобикаляне следва да се 
взема предвид целият размер на 
плащанията и стимулите, получени от 
даден доставчик на платежни услуги по 
издаване от дадена платежна картова 
система в пряка връзка с платежни
операции, като се извадят таксите, 
платени на системата от доставчика на 
платежни услуги по издаване.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Разделянето на системата от (25) Разделянето на системата от 
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инфраструктурата би следвало да 
позволи на всички обработващи субекти 
да се конкурират за привличане на 
клиенти на системата. Тъй като 
разходите за обработка формират 
значителна част от общите разходи за 
приемане на картата, е важно тази част 
от веригата на стойността да бъде 
отворена за ефективна конкуренция. Въз 
основа на разделянето на системата и 
инфраструктурата картовите системи и
обработващите субекти следва да 
бъдат независими по отношение на
правната си форма, организацията и 
процеса на вземане на решения. Те 
следва да не подлагат на дискриминация 
другите участници на пазара, като 
например си предоставят 
преференциално третиране или 
привилегирована информация, която не 
е достъпна за конкурентите им в техния 
съответен пазарен сегмент, като налагат 
прекомерни изисквания за информация 
на своите конкурентите в техния 
съответен пазарен сегмент, като 
субсидират взаимно съответните си 
дейности или имат общи процедури за 
управление. Подобни 
дискриминационни практики 
допринасят за разпокъсаността на 
пазара, оказват отрицателно 
въздействие върху навлизането на 
пазара на нови участници и пречат на 
установяването на общоевропейски 
участници, като по този начин 
възпрепятстват доизграждането на 
вътрешния пазар на разплащания с 
карти, по интернет и с мобилен телефон, 
в ущърб на търговците на дребно, 
дружествата и потребителите.

инфраструктурата би следвало да 
позволи на всички обработващи субекти 
да се конкурират за привличане на 
клиенти на системата. Тъй като 
разходите за обработка формират 
значителна част от общите разходи за 
приемане на картата, е важно тази част 
от веригата на стойността да бъде 
отворена за ефективна конкуренция. Въз 
основа на разделянето на системата и 
инфраструктурата картовите системи и
дейностите по обработка следва да 
бъдат разделени по отношение на 
организацията и процеса на вземане на 
решения. Те следва да не подлагат на 
дискриминация другите участници на 
пазара, като например си предоставят 
преференциално третиране или 
привилегирована информация, която не 
е достъпна за конкурентите им в техния 
съответен пазарен сегмент, като налагат 
прекомерни изисквания за информация 
на своите конкурентите в техния 
съответен пазарен сегмент, като 
субсидират взаимно съответните си 
дейности или имат общи процедури за 
управление. Подобни 
дискриминационни практики 
допринасят за разпокъсаността на 
пазара, оказват отрицателно 
въздействие върху навлизането на 
пазара на нови участници и пречат на 
установяването на общоевропейски 
участници, като по този начин 
възпрепятстват доизграждането на 
вътрешния пазар на разплащания с 
карти, по интернет и с мобилен телефон, 
в ущърб на търговците на дребно, 
дружествата и потребителите.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Правилото за приемане на всички 
видове карти представлява 
двустранно задължение, с което 
доставчиците на платежни услуги по 
издаване и платежните картови 
системи заставят получателите на 
плащането да приемат, от една 
страна, всички карти от една и съща 
марка (елементът „приемане на 
всички продукти“), независимо от 
различните разходи за тези карти, и 
от друга страна, независимо от 
отделната банка издател, която е 
издала картата (елементът 
„приемане на всички издаващи 
субекти“). В интерес на потребителя 
е получателят на плащането да не 
може да прави разграничение между 
различните издаващи субекти или 
картодържателите за една и съща 
категория карти, а платежните 
системи и доставчиците на 
платежни услуги могат да наложат 
подобно задължение на получателите 
на плащането. Следователно, макар 
елементът „приемане на всички 
издаващи субекти“ от правилото за 
приемане на всички видове карти да е 
оправдано правило в рамките на една 
платежна картова система, тъй 
като пречи на получателите на 
плащането да правят разграничение 
между отделните банки, които са 
издали карта, елементът „приемане 
на всички продукти“ по своята 
същност е обвързваща практика, 
вследствие на която приемането на 
карти с ниски разходи се обвързва с 
приемане на карти с високи разходи. 
Премахването на елемента 
„приемане на всички продукти“ от 

заличава се



PR\1009030BG.doc 9/26 PE522.956v01-00

BG

правилото за приемане на всички 
видове карти би позволило на 
търговците да предлагат само 
платежни карти с ниски разходи, 
което би донесло ползи за 
потребителите благодарение на 
намалените разходи за търговците. 
Така търговците, приемащи дебитни 
карти, няма да бъдат заставяни да 
приемат и кредитни карти, а онези 
от тях, които приемат кредитни 
карти, няма да бъдат заставяни да 
приемат корпоративни карти. При 
все това, за да се защити 
потребителят и неговото право да 
използва платежни карти, когато 
пожелае, търговците следва да бъдат 
задължени да приемат всички карти, 
които подлежат на една и съща 
регулирана обменна такса. Подобно 
ограничение би довело до по-
конкурентна среда за картите с 
обменни такси, които не се регулират 
по силата на настоящия регламент, 
тъй като търговците ще имат по-
силна позиция при договаряне на 
условията, при които приемат 
подобни карти.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) За ефективното функциониране 
на ограниченията на правилото за 
приемане на всички видове карти е от 
съществено значение да бъде налична 
определена информация. На първо 
място, получателите на плащането 
следва да могат да разграничават 
различните категории карти.

(30) Получателите на плащането следва 
да могат да разграничават различните 
категории карти. Следователно 
различните категории следва да бъдат 
електронно разпознаваеми на 
устройството. Платецът също следва да 
бъде информиран дали неговият(ите) 
платежен(ни) инструмент(и) се приемат 
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Следователно различните категории 
следва да бъдат видимо и електронно 
разпознаваеми на устройството. На 
второ място, платецът също следва да 
бъде информиран дали неговият(ите) 
платежен(ни) инструмент(и) се приемат 
на дадено място на продажба.
Необходимо е получателят на 
плащането да информира платеца за 
всяко ограничение върху използването 
на дадена марка по същото време и 
при същите условия, при които се 
подава и информацията, че дадена 
марка се приема.

на дадено място на продажба.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) тегленето на пари в брой от 
терминални устройства АТМ и

б) тегленето на пари в брой или всяка 
една трансакция, различна от
продажба на стоки или услуги, 
извършена на терминални устройства 
АТМ, и

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „операция с дебитна карта“ означава 
платежна операция с карта, 
включително с предплатени карти, 
свързана с достъп до текуща или 
спестовна сметка, от която сумата се 

(4) „операция с дебитна карта“ означава 
платежна операция с карта, 
включително с предплатени карти, 
свързана с достъп до текуща или 
спестовна сметка, от която сумата се 
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дебитира в срок от 48 часа или по-
малко, след като операцията е била 
разрешена/инициирана.

дебитира в срок от 48 часа или по-
малко, след като операцията е била 
обработена в рамките на клиринг.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „операция с кредитна карта“ 
означава платежна операция с карта, 
при която сетълмент се извършва 
повече от 48 часа, след като операцията 
е била разрешена/инициирана.

(5) „операция с кредитна карта“ 
означава платежна операция с карта, 
при която сетълмент се извършва 
повече от 48 часа, след като операцията 
е била обработена в рамките на 
клиринг.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „трансгранична платежна операция“ 
означава платежна операция с карта или 
платежна операция, свързана с карта, 
инициирана от получател на плащането 
или от платец, ако доставчикът на 
платежни услуги на платеца и 
доставчикът на платежни услуги на 
получателя на плащането са 
установени в различни държави 
членки или ако платежната карта е 
издадена от доставчик на платежни 
услуги по издаване, установен в 
държава членка, различна от мястото на 
продажбата;

(8) „трансгранична платежна операция“ 
означава платежна операция с карта или 
платежна операция, свързана с карта, 
инициирана от получател на плащането 
или от платец, ако платежната карта е 
издадена от доставчик на платежни 
услуги по издаване, установен в 
държава членка, различна от мястото на 
продажбата;



PE522.956v01-00 12/26 PR\1009030BG.doc

BG

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) „установен“ означава присъствие 
чрез седалище или чрез представител;

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 25 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) „среднопретеглена стойност“ 
означава общата сума на 
заплатените обменни такси за 
операции с дебитна или кредитна 
карта, разделена на общата сума на 
съответните операции в рамките на 
същия период;

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След изтичането на два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват по отношение на 

1. След изтичането на два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват по отношение на 
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трансграничните операции с дебитни 
карти обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,2 % от стойността на 
операцията.

трансграничните операции с дебитни 
карти обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,2 % от
среднопретеглената стойност на 
операцията.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След изтичането на два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват по отношение на 
трансграничните операции с кредитни 
карти обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,3 % от стойността на 
операцията.

2. След изтичането на два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват по отношение на 
трансграничните операции с кредитни 
карти обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,3 % от
среднопретеглената стойност на 
операцията.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След изтичането на два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват обменна такса за операция или 

1. След изтичането на два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват обменна такса за операция или 
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друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,2 % от стойността на 
операцията за всички операции, 
свързани с дебитни карти.

друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,2 % от
среднопретеглената стойност на 
операцията за всички операции, 
свързани с дебитни карти.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След изтичането на два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,3 % от стойността на 
операцията за всички операции, 
свързани с кредитни карти.

2. След изтичането на два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,3 % от
среднопретеглената стойност на 
операцията за всички операции, 
свързани с кредитни карти.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на прилагането на таваните, 
посочени в член 3 и член 4, всяка нетна
компенсация, която банката издател
получава от платежна картова 
система във връзка с платежни
операции или свързани с тях 
дейности, се третира като част от 

За целите на прилагането на таваните, 
посочени в член 3, всяка нетна 
компенсация, която доставчик на 
платежни услуги по издаване получава 
във връзка с платежни операции, се 
третира като част от обменната такса.
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обменната такса.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Платежните картови системи и
обработващите субекти са 
независими по отношение на 
правната си форма, организацията и 
процеса на вземане на решения. Те не
правят разграничение между своите 
дъщерни предприятия или акционери, 
от една страна, и ползвателите на 
тези системи и други договорни 
партньори, от друга страна, и в 
частност при предлагането на която 
и да е своя услуга не поставят условие 
за другата страна по договора да приеме 
която и да било друга тяхна услуга.

1. Платежните картови системи и
дейностите по обработка са 
разделени.  Платежните картови 
системи, които предлагат услуги по 
обработка не поставят условие за 
другата страна по договора да приеме 
която и да било друга тяхна услуга. Те 
не представят цените за 
платежните картови системи и за 
услугите по обработка в пакет и не 
извършват кръстосани субсидии 
между тези дейности.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Платежните картови системи
осигуряват възможност съобщенията за 
разрешаване и клиринг на операции с 
една карта да бъдат разделени и 
обработвани от различни обработващи 
субекти.

2. Обработващите субекти осигуряват 
възможност съобщенията за 
разрешаване и клиринг на операции с 
една карта да бъдат разделени и 
обработвани от различни обработващи 
субекти.

Or. en
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Забранява се всяка териториална 
дискриминация в правилата за 
обработка, прилагани от платежните 
картови системи.

3. Забранява се всяка териториална 
дискриминация в правилата за 
обработка, прилагани от
обработващите субекти.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обработващите субекти в рамките на 
Съюза гарантират, че техните системи 
са оперативно съвместими от 
техническа гледна точка със системите 
на другите обработващи субекти в 
рамките на Съюза посредством 
използването на стандартите, 
разработени от международни и 
европейски органи по стандартизация. 
Освен това, обработващите субекти не 
приемат, нито прилагат търговски 
правила, които ограничават 
оперативната съвместимост с други 
обработващи субекти в рамките на 
Съюза.

4. В срок до ...* [една година след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] обработващите субекти в 
рамките на Съюза гарантират, че 
техните системи са оперативно 
съвместими от техническа гледна точка 
със системите на другите обработващи 
субекти в рамките на Съюза 
посредством използването на 
стандартите, разработени от 
международни и европейски органи по 
стандартизация Освен това, 
обработващите субекти не приемат, 
нито прилагат търговски правила, които 
ограничават оперативната съвместимост 
с други обработващи субекти в рамките 
на Съюза.

В тясно сътрудничество със Съвета 
на ЕЗПЕ ЕБО определя изисквания, 
които трябва да се спазват от 
платежните системи и 
обработващите субекти, с цел 
осигуряване на напълно отворен и 
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конкурентоспособен пазар на 
обработването на карти. Тези 
изисквания се издават до ...* [две 
години от датата на влизане в сила 
на настоящия регламент] и при 
необходимост се актуализират 
редовно.

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 заличава се
Съвместяване на марките и избор на 
приложение
1. Забраняват се всички правила на 
системите или правила в 
лицензионните споразумения, които 
възпрепятстват или пречат на 
издаващия субект да съвместява две 
или повече различни марки платежни 
инструменти върху картови, 
телекомуникационни, цифрови или 
информационно-технологични 
устройства.
2. Всяка разлика в третирането на 
издаващите или приемащите субекти 
в правилата на системите или 
правилата в лицензионните 
споразумения относно 
съвместяването на марките върху 
картови, телекомуникационни, 
цифрови или информационно-
технологични устройства подлежи 
на обективна обосновка и е 
недискриминираща.
3. Платежните картови системи не 
налагат изисквания за докладване, 
задължения за плащане на такси или 
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други задължения със същия предмет 
или ефект върху доставчиците на 
платежни услуги по издаване и 
приемане за операции, извършвани с 
всяко устройство, върху което е 
изобразена тяхната фирмена марка, 
във връзка с операциите, за които не 
се използва тяхната система.
4. Всички принципи за направление, 
целящи насочване на операциите по 
определен канал или процес и всички 
други технически стандарти и 
изисквания и стандарти и изисквания 
за сигурността по отношение на 
работата с повече от една марка 
платежни карти върху картови, 
телекомуникационни, цифрови или 
информационно-технологични 
устройства, са недискриминиращи и 
се прилагат по недискриминиращ 
начин.
5. Когато дадено устройство за 
плащане предлага избор между 
различни марки платежни 
инструменти, марката, приложена 
във връзка с платежната операция, се 
определя от платеца на мястото на 
продажбата.
6. Платежните картови системи, 
издаващите субекти, приемащите 
субекти и доставчиците на 
инфраструктура за работа с 
платежни карти не вграждат 
автоматични механизми, софтуер 
или устройства в платежния 
инструмент или в оборудването, 
използвано на мястото на 
продажбата, които ограничават 
избора на платеца при използването 
на платежен инструмент със 
съвместни марки.

Or. en
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Изменение 21

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Приемащите субекти предлагат и 
налагат на получателя на плащането 
отделно обособени такси за обслужване 
на търговец за различните категории и 
различните марки платежни карти, 
освен ако търговците поискат в 
писмен вид доставчиците на 
платежни услуги по приемане да 
налагат обединени такси за 
обслужване на търговец.

1. Приемащите субекти предлагат на 
получателя на плащането да се налагат
отделно обособени такси за обслужване 
на търговец за различните категории и 
различните марки платежни карти.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правило за приемане на всички видове 
карти

Електронна идентификация

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Платежните системи и 
доставчиците на платежни услуги не 
прилагат правила, които могат да 
задължат получателя на плащането, 
приемащ карти и други платежни 
инструменти, издадени от един 

заличава се
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доставчик на платежни услуги по 
издаване в рамките на дадена система 
за платежни инструменти, да приеме 
и други платежни инструменти от 
същата марка и/или категория, 
издадени от други доставчици на 
платежни услуги по издаване, освен 
ако те подлежат на една и съща 
регулирана обменна такса.

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ограничаването на правилото за 
приемане на всички видове карти, 
посочено в параграф 1, е независимо 
от възможността платежните 
системи и доставчиците на 
платежни услуги да предвидят 
определени карти да не могат да 
бъдат отказвани въз основа на 
самоличността на доставчика на 
платежни услуги по издаване или на 
картодържателя.

заличава се

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Търговците, които вземат решение 
да не приемат всички карти или други 
платежни инструменти на дадена 
платежна картова система, 

заличава се
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уведомяват потребителите ясно и 
еднозначно по същото време, по което 
информират потребителя за 
приемането на други карти и 
платежни инструменти на 
системата. Тази информация се 
излага на видно място на входа на 
помещението, на касата или на 
уебсайта или друго приложимо 
електронно или мобилно средство и се 
предоставя на платеца своевременно 
и преди той да влезе в споразумение за 
покупка с получателя на плащането.

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Доставчиците на платежни услуги по 
издаване гарантират, че техните 
платежни инструменти са 
разпознаваеми на външен вид и по 
електронен път, като позволяват на 
получателите на плащането да различат 
без съмнение кои категории 
предплатени, дебитни, кредитни или 
корпоративни карти или плащания, 
свързани с карти, на тяхна основа, е 
избрал платецът.

До ...* [една година след влизането в 
сила на настоящия регламент]
доставчиците на платежни услуги по 
издаване гарантират, че техните 
платежни инструменти са 
разпознаваеми по електронен път, като 
позволяват на получателите на 
плащането да различат без съмнение 
кои категории предплатени, дебитни, 
кредитни или корпоративни карти или 
плащания, свързани с карти, на тяхна 
основа, е избрал платецът.

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки уведомяват 
Комисията за тези органи в срок от две 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент. Те незабавно 
уведомяват Комисията за всякакви 
последващи промени във връзка с тези 
органи.

2. Държавите членки уведомяват 
Комисията за тези органи в срок до … 
*[два месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент]. Те незабавно 
уведомяват Комисията за всякакви 
последващи промени във връзка с тези 
органи.

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Четири години след влизането в сила на 
настоящия регламент Комисията 
представя пред Европейския парламент 
и пред Съвета доклад относно 
прилагането на настоящия регламент. В 
доклада на Комисията се обръща 
специално внимание на това доколко 
подходящи са равнищата на обменните 
такси и на механизмите за ориентиране 
на избора на потребителите към 
определен платежен инструмент, 
например такси, като се взема предвид 
използването и разходите за различните 
платежни средства и степента на 
навлизане на нови участници и нови 
технологии на пазара.

Четири години след влизането в сила на 
настоящия регламент Комисията 
представя пред Европейския парламент 
и пред Съвета доклад относно 
прилагането на настоящия регламент. В 
доклада на Комисията се обръща 
специално внимание на това доколко 
подходящи са равнищата на обменните 
такси и на механизмите за ориентиране 
на избора на потребителите към 
определен платежен инструмент, 
например такси, като се взема предвид 
използването и разходите за различните 
платежни средства и степента на
навлизане на нови участници и нови 
технологии на пазара, както и 
въздействието върху потребители и 
търговци.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът подкрепя целта на предложението за регламент да се допринесе за 
развитието на  пазар за плащания на равнище ЕС, който ще дава възможност на 
потребителите, търговците на дребно и другите предприятия да се възползват 
пълноценно от предимствата на вътрешния пазар на ЕС, в съответствие със стратегията 
„Европа 2020“ и Програмата в областта на цифровите технологии. 

Докладчикът изразява съжаление, че Европейската комисия не е подкрепила своите 
предложения със стабилно проучване за оценката на въздействието, което да доказва, 
че нейните предложения ще донесат очакваните ползи за всички заинтересовани 
страни. Поради това счита, че е необходимо да се оцени много внимателно 
въздействието, което може да предизвикат някои от предложенията, представени от 
Комисията, за да се избегнат последици, които противоречат на преследваната цел и 
могат да създадат нови проблеми за потребителите на платежни средства.

Приложно поле

Комисията предлага приложното поле да обхваща всички четиристранни и тристранни 
системи.  Въпреки това, изключва тристранните системи от прилагането на 
разпоредбите относно таваните на обменните такси и разпоредбите на член 7 относно 
разделянето платежните картови системи и обработващите субекти.

Тези изключения не се прилагат за тези тристранни платежни картови системи, които 
дават лицензи на други доставчици на платежни услуги за издаване или закупуване на 
разплащателни карти.  При тези обстоятелства се считат за всички цели като 
четиристранни платежни системи.

Докладчикът смята, че предложението трябва да  осигури равнопоставени условия на 
конкуренция, като гарантира, че четиристранните и тристранните платежни системи, 
новите участници на пазара и новите технологии могат да се конкурират при равни 
условия.

Обменни такси

Европейската комисия предлага да се наложат ограничения за обменните такси за
трансграничните и националните трансакции. Комисията предложи тавани от 0,2 % за 
операциите с дебитни карти и 0,3  % за операциите с кредитни карти. Тези граници 
изглеждат напълно произволни, тъй като до момента не е представена оценка на 
въздействието, която да ги обоснове и да анализира въздействието върху различните 
национални пазари.

Докладчикът напомня, че съществуват значителни структурни различия между 
отделните национални пазари за карти.  Тези различия включват фактори като степента 
на разпространение на картите, обемите на операциите, нивото на измами, същността и 
специфичните характеристики на всеки пазар (процент от дебитни и кредитни карти, 
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процент на операциите,   при които нито картодържателят, нито самата карта 
присъстват физически, спрямо тези, които се извършват при физическо присъствие на 
картодържателя и на картата, брой на терминални устройства АТМ на глава от 
населението и др.).
Тези различия, които самата Комисия признава в текста на предложението и които ѝ 
служат за обосновка на предлагането на различни периоди на влизане в сила на 
равнища на обменните такси при трансграничните и националните операции, налагат 
задълбочено извършване на анализ и оценка на въздействията, които тези предложения 
могат да имат върху различните национални пазари.  Анализ, който не е направен.

На този етап от законодателната процедура докладчикът поддържа предложенията на 
Комисията, но счита, че следва да се проведат интензивни разисквания относно 
целесъобразността на тези ограничения на базата на задълбочена оценка. Съответно 
докладчикът си запазва правото да представи различни предложения по този въпрос на 
следващи етапи от законодателна процедура, ако сметне това за целесъобразно.

Следва да не се позволи тези обменни такси да нанесат тежък удар върху 
стимулирането на използване на карти в държавите членки, чиито пазари са 
недостатъчно развити. Ограничения за обменните такси не трябва да представляват 
спирачка за стимулите за извършване на необходимите инвестиции за развитието на 
разплащателните мрежи в тези държави членки или да предполагат по-малко 
инвестициите в иновациите и в борбата с измамите.

От друга страна, докладчикът подкрепя въвеждането на известна гъвкавост в границите 
на обменните такси, така че те да бъдат среднопретеглена стойност на всички 
операции, а не абсолютни стойности за всички. Това би позволило да се направи 
разграничение между секторите с различни нива на забавяния на плащания или на риск 
и да се стимулира въвеждането на нови технологии и по-безопасни методи на плащане. 

Лицензиране 

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията да се гарантира, че лицензите за 
издаване и/или придобиване на платежни инструменти следва да бъдат валидни без 
географски ограничения в рамките на Съюза. Предложените от Комисията мерки ще 
улеснят гладкото функциониране на вътрешния пазар за разплащания с карти, по 
интернет и с мобилен телефон, в полза на потребителите и търговците на дребно.

Разделяне на платежните картови системи и обработващите субекти и оперативна 
съвместимост 

Докладчикът смята, че е необходимо да се въведе по-голяма конкуренция, като се даде 
възможност на всички обработващи субекти да се конкурират на равни начала за 
клиентите на системите. Въпреки това счита, че предложението на Комисията да 
изисква разделяне на платежните системи и обработващите субекти по отношение на 
правосубектността, организацията и вземането на решения е непропорционално и не е 
подкрепено от оценка на въздействието. 

Докладчикът счита, че е достатъчно да се гарантира функционално разделение между 
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двете дейности и да се гарантира, че предоставянето на нито една от техните услуги 
няма да се поставя в зависимост от приемането на каквато и да било друга услуга. От 
друга страна, трябва да се забрани всяка териториална дискриминация в правилата за 
обработка, прилагани от платежните картови системи.

Обработващите субекти на Съюза следва да гарантират, че тяхната система е 
технически оперативно съвместима с другите обработващи субекти в Съюза.  За тази 
цел е необходимо да се предвиди по-дълъг период от време, отколкото предвиденото в 
регламента, позволяващ на субектите да изпълнят тези изисквания.

Съвместяване на марките и избор на приложение

Комисията предлага издаващият субект да разполага с капацитет за интегриране на 
всички марки карти, които счете за необходимо, върху карта или основаващо се на 
карта устройство, без да е необходимо да разполага със съгласието на тези марки.

Докладчикът смята, че настоящото предложение нарушава най-елементарните 
принципи за конкуренция между марките. Стойността на марката, както и капацитетът 
за свободно разпределение на продукти е основен елемент на свободния пазар, който 
трябва да се запази. Неразбираемо е предложението да се отнеме контролът върху 
пускането на пазара на даден продукт от страна на дадено предприятие, на което може 
да бъде наложена принуда неговата марка да се асоциира с конкурентни марки или 
марки със съмнителна репутация, без то да е дало изричното си съгласие.

От друга страна, изглежда няма аргументи, с които да се обоснове наличието на 
проблеми, свързани със съвместяването на марки. Понастоящем на пазара съществува 
голям брой случаи на карти със съвместяване на марки.

Докладчикът счита, че мерките, свързани с избора на приложение, могат да станат 
причина за резултати, противоположни на очакваните. Например, невъзможността за 
един потребител да разполага с предварително избрано разплащателно средство по 
подразбиране и фактът , че е принуден да избира между различните марки на платежни 
инструменти всеки път, когато трябва да извърши плащане, ще създаде сериозни
слабости и съществени усложнения за ползвателите, възможни грешки, както и 
увеличаване на времето на чакане при плащане.

От друга страна, тези мерки могат да доведат до спад при всички иновации, целящи 
ускоряване на плащанията с карти като безконтактните плащания или биометричната 
автентификация.  Иновациите са един от основните стимули за насърчаване на тяхното 
използване, поради което трябва да се избягват отрицателни въздействия, които могат 
да създават пречки или да направят технологичното развитие по-малко привлекателно.

Правило за приемане на всички видове карти

Докладчикът смята, че предложенията на Комисията относно този въпрос не са 
ефективен механизъм за улесняване използването на карти като платежно средство. 
Резултатите от тези предложения ще доведат до положение, при което се случва 
картите на потребителите да не се приемат при плащане, потребителите да губят 
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доверие и у тях да се създава известна несигурност по отношение на плащанията по 
електронен път и предпочитание за плащане в брой.

Комисията предлага платежните инструменти да са разпознаваеми на външен вид и по 
електронен път, така че получателите на плащането да могат да различат без съмнение 
кои марки и категории предплатени, дебитни, кредитни или корпоративни карти или 
плащания, свързани с карти, е избрал платецът. Докладчикът смята, че е целесъобразно 
платежните инструменти да могат да бъдат разпознаваеми по електронен път, но счита, 
че е непропорционално да се изисква визуална идентичност. 

Изискването за визуална идентичност ще наложи подмяната на всички платежни карти 
в ЕС, които към настоящия момент са повече от 725 милиона, със съответните разходи, 
до които това ще доведе. Освен това, развитието на иновациите и популяризирането на 
използването на нови устройства за плащане като мобилни телефони или други 
средства поставят под съмнение необходимостта от тези разходи. 

Клауза за преглед

Докладчикът предлага Комисията да изготви доклад за прилагането на настоящия 
регламент. Докладът следва да разгледа аспекти като това, доколко подходящи са 
равнищата на обменните такси и механизмите за ориентиране на избора, като се вземат 
предвид използването и цената на различните платежни средства и степента на 
навлизане на нови участници и нови технологии на различните национални пазари.  
Също така в него  следва да се направи оценка на въздействието им върху 
потребителите и върху търговците.


