
PR\1009030CS.doc PE522.956v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009–2014

Hospodářský a měnový výbor

2013/0265(COD)

25. 11. 2013

***I
NÁVRH ZPRÁVY
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mezibankovních poplatcích 
za platební transakce založené na kartách
(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Pablo Zalba Bidegain



PE522.956v01-00 2/23 PR\1009030CS.doc

CS

PR_COD_1amCom

Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)
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Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předkládané ve dvousloupcové formě

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mezibankovních poplatcích za 
platební transakce založené na kartách
(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2013)0550),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 114 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0241/2013),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne … 20131,

– s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne ... 20132,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Je důležité zajistit, aby ustanovení o 
mezibankovních poplatcích, jež mají hradit 
nebo obdržet poskytovatelé platebních 
služeb, nebyla obcházena tím, že budou 

(23) Je důležité zajistit, aby ustanovení o 
mezibankovních poplatcích, jež mají hradit 
nebo obdržet poskytovatelé platebních 
služeb, nebyla obcházena tím, že budou 

                                               
1 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
2 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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vydávajícím poskytovatelům platebních 
služeb plynout poplatky alternativní cestou. 
K eliminaci takového stavu by mělo být 
čisté saldo poplatků, jež vydávající 
poskytovatel platebních služeb uhradí a
obdrží od určitého schématu platebních 
karet („čistá náhrada“), pokládáno za 
mezibankovní poplatek. Pro účely 
kontroly, zdali nejsou obcházeny stanovené 
limity, by měla být při výpočtu 
mezibankovního poplatku zohledněna 
celková výše plateb či pobídek, jež
vydávající poskytovatel platebních služeb 
obdrží od určitého schématu platebních 
karet v souvislosti s regulovanými 
transakcemi, a od této částky by měly být 
odečteny poplatky, jež tento vydávající 
poskytovatel platebních služeb tomuto 
schématu uhradí. Takto zohledňované 
platby, pobídky a poplatky mohou být 
přímé (tj. odvozené od objemu či 
specifické pro určité transakce), nebo 
nepřímé (např. marketingové pobídky, 
bonusy či rabaty za dosažení určitých 
transakčních objemů).

vydávajícím poskytovatelům platebních 
služeb plynout poplatky alternativní cestou. 
K eliminaci takového stavu by mělo být 
čisté saldo poplatků, jež vydávající 
poskytovatel platebních služeb uhradí a 
obdrží od určitého schématu platebních 
karet („čistá náhrada“), pokládáno za 
mezibankovní poplatek. Pro účely 
kontroly, zdali nejsou obcházeny stanovené 
limity, by měla být při výpočtu 
mezibankovního poplatku zohledněna 
celková výše plateb či pobídek, jež 
vydávající poskytovatel platebních služeb 
obdrží od určitého schématu platebních 
karet v přímé souvislosti s platebními 
transakcemi, a od této částky by měly být 
odečteny poplatky, jež tento vydávající 
poskytovatel platebních služeb tomuto 
schématu uhradí.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Díky oddělení schémat od 
infrastruktury by měli být všichni 
zpracovatelé schopni soutěžit o zákazníky 
schémat. Jelikož náklady na zpracování 
tvoří podstatnou část celkových nákladů na 
přijímání karet, je důležité, aby se tato část 
hodnotového řetězce otevřela účinné 
hospodářské soutěži. Na základě oddělení 
schémat od infrastruktury by měli být 
zpracovatelé a karetní schémata z hlediska 
právní formy, organizace a rozhodovacích 
procesů vzájemně nezávislí. Neměli by se 

(25) Díky oddělení schémat od 
infrastruktury by měli být všichni 
zpracovatelé schopni soutěžit o zákazníky 
schémat. Jelikož náklady na zpracování 
tvoří podstatnou část celkových nákladů na 
přijímání karet, je důležité, aby se tato část 
hodnotového řetězce otevřela účinné 
hospodářské soutěži. Na základě oddělení 
schémat od infrastruktury by měly být 
zpracovatelské činnosti a karetní schémata 
z hlediska organizace a rozhodovacích 
procesů vzájemně odděleny. Neměli by se 
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dopouštět diskriminace, např. tím, že by si 
vzájemně poskytovali zvýhodněné 
podmínky či vyhrazené informace, jež 
nejsou k dispozici jejich konkurentům v 
daném segmentu trhu, že by na své 
konkurenty v daném segmentu trhu kladli 
neúměrné informační požadavky, že by 
prováděli křížové subvencování svých 
činností nebo uzavírali ujednání o sdílené 
správě a řízení. Tyto diskriminační 
praktiky způsobují fragmentaci trhu, 
ztěžují novým aktérům vstup na trh a brání 
výkonu činnosti v celounijním měřítku, a 
ku škodě maloobchodníků, společností a 
spotřebitelů tedy působí proti završení 
vnitřního trhu plateb kartou a internetových 
a mobilních plateb.

dopouštět diskriminace, např. tím, že by si 
vzájemně poskytovali zvýhodněné 
podmínky či vyhrazené informace, jež 
nejsou k dispozici jejich konkurentům v 
daném segmentu trhu, že by na své 
konkurenty v daném segmentu trhu kladli 
neúměrné informační požadavky, že by 
prováděli křížové subvencování svých 
činností nebo uzavírali ujednání o sdílené 
správě a řízení. Tyto diskriminační 
praktiky způsobují fragmentaci trhu, 
ztěžují novým aktérům vstup na trh a brání 
výkonu činnosti v celounijním měřítku, a 
ku škodě maloobchodníků, společností a 
spotřebitelů tedy působí proti završení 
vnitřního trhu plateb kartou a internetových 
a mobilních plateb.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Povinnost přijímat všechny karty 
představuje dvojí závazek, jejž ukládají 
vydávající poskytovatelé platebních služeb 
a schémata platebních karet příjemcům, 
kteří v souladu s touto povinností musí na 
straně jedné přijímat všechny karty téže 
značky (prvek „přijímání karet všech 
typů“) bez ohledu na rozdílné náklady 
spojené s těmito kartami a na straně 
druhé musí karty přijímat bez ohledu na 
konkrétní banku, jež kartu vydala (prvek 
„přijímání karet od všech vydavatelů“). Je 
v zájmu spotřebitele, aby příjemce nemohl 
v rámci téže kategorie karet diskriminovat 
určité vydavatele či držitele karet a aby 
mu platební schémata a poskytovatelé 
platebních služeb mohli takový závazek 
uložit. Přestože je tedy prvek „přijímání 
karet od všech vydavatelů“ v rámci 
povinnosti přijímat všechny karty 

vypouští se
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pravidlem v rámci určitého systému 
platebních karet obhajitelným, neboť 
předchází tomu, aby příjemci 
diskriminovali určité banky, jež vydaly 
určitou kartu, představuje prvek 
„přijímání karet všech typů“ v podstatě 
vázaný prodej, jímž je přijímání karet 
spojených s nízkými poplatky vázáno na 
přijímání karet spojených s poplatky 
vysokými. Vypuštění prvku „přijímání 
karet všech typů“ z povinnosti přijímat 
všechny karty by obchodníkům umožnilo, 
aby výběr platebních karet, jež přijímají, 
omezili pouze na platební karty spojené s 
nízkými (nižšími) náklady, což by v 
podobě snížených nákladů obchodníků 
přineslo prospěch též spotřebitelům. 
Obchodníci, kteří by přijímali debetní 
karty, by poté nebyli nuceni přijímat též 
karty kreditní, zatímco obchodníci 
přijímající kreditní karty by nebyli nuceni 
přijímat platební karty pro komerční 
klientelu. V zájmu ochrany spotřebitelů a 
jejich možnosti používat platební karty co 
nejčastěji by měli být obchodníci povinni 
přijímat veškeré karty, které jsou 
zpoplatněny týmž regulovaným 
mezibankovním poplatkem. Díky tomuto 
omezení by byla silnější konkurence 
nastolena i v prostředí karet, jejichž 
mezibankovní poplatky regulaci podle 
tohoto nařízení nepodléhají, neboť 
obchodníci by se dostali do silnější 
vyjednávací pozice, pokud jde o podmínky, 
za nichž tyto karty přijímají.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) K tomu, aby tato omezení povinnosti 
přijímat všechny karty mohla účinně

(30) Příjemci by měli mít prostředky k 
identifikaci jednotlivých kategorií karet. 
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fungovat, jsou nezbytné některé 
informace. Zaprvé by měli mít příjemci
prostředky k identifikaci jednotlivých 
kategorií karet. Tyto jednotlivé kategorie 
by tedy měly být identifikovatelné opticky 
a na zařízení elektronicky. Zadruhé by měl 
být rovněž plátce informován o tom, zdali 
určité prodejní místo přijímá jeho platební 
prostředek či prostředky. Je nezbytné, aby 
případná omezení v používání určité 
značky oznamovali příjemci plátcům 
současně a za stejných podmínek, za 
jakých jim sdělují, že je určitá značka 
přijímána.

Tyto jednotlivé kategorie by tedy měly být 
identifikovatelné na zařízení elektronicky.
Rovněž plátce by měl být informován o 
tom, zdali určité prodejní místo přijímá 
jeho platební prostředek či prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výběry hotovosti z bankomatů a b) výběry hotovosti z bankomatů nebo 
jakékoli transakce mimo prodej zboží a 
služeb uskutečněné přes bankomat a

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „transakcí uskutečněnou debetní kartou“ 
platební transakce uskutečněná kartou, 
včetně transakce uskutečněné předplacenou 
kartou, která je vázána na běžný či 
vkladový účet, z nějž jsou transakce 
odepisovány do 48 hodin od své autorizace 
či iniciování;

4) „transakcí uskutečněnou debetní kartou“ 
platební transakce uskutečněná kartou, 
včetně transakce uskutečněné předplacenou 
kartou, která je vázána na běžný či 
vkladový účet, z nějž jsou transakce 
odepisovány do 48 hodin od svého 
zaúčtování;
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Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „transakcí uskutečněnou kreditní 
kartou“ platební transakce uskutečněná 
kartou, která je vypořádána za více než 48 
hodin od své autorizace či iniciování;

5) „transakcí uskutečněnou kreditní 
kartou“ platební transakce uskutečněná 
kartou, která je vypořádána za více než 48 
hodin od svého zaúčtování;

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „přeshraniční platební transakcí“ 
platební transakce uskutečněná kartou či 
založená na kartě, kterou iniciuje plátce 
nebo příjemce, pokud jsou poskytovatel 
platebních služeb plátce a poskytovatel 
platebních služeb příjemce usazeni v 
různých členských státech nebo pokud je 
daná platební karta vydána vydávajícím 
poskytovatelem platebních služeb, který je 
usazen v jiném členském státě, než v jakém 
se nachází prodejní místo;

8) „přeshraniční platební transakcí“ 
platební transakce uskutečněná kartou či 
založená na kartě, kterou iniciuje plátce 
nebo příjemce, pokud je daná platební 
karta vydána vydávajícím poskytovatelem 
platebních služeb, který je usazen v jiném 
členském státě, než v jakém se nachází 
prodejní místo;

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8a) (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) „usazeným“ subjekt, který má 
v daném členském státě provozovnu nebo 
zastoupení;

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 25a) (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25a) „váženým průměrem“ celková výše 
uhrazených mezibankovních poplatků za 
kreditní nebo debetní kartu vydělená 
celkovou výší souvisejících transakcí ve 
stejném časovém období;

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat za přeshraniční 
transakce uskutečňované debetními 
kartami žádné mezibankovní poplatky 
účtované za jednotlivou transakci ani jiná 
sjednaná protiplnění s rovnocenným cílem 
či účinkem, jejichž výše přesahuje 0,2 % z 
hodnoty transakce.

1. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat za přeshraniční 
transakce uskutečňované debetními 
kartami žádné mezibankovní poplatky 
účtované za jednotlivou transakci ani jiná 
sjednaná protiplnění s rovnocenným cílem 
či účinkem, jejichž výše přesahuje 0,2 % 
váženého průměru z hodnoty transakce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat za přeshraniční 
transakce uskutečňované kreditními 
kartami žádné mezibankovní poplatky 
účtované za jednotlivou transakci ani jiná 
sjednaná protiplnění s rovnocenným cílem 
či účinkem, jejichž výše přesahuje 0,3 % z 
hodnoty transakce.

2. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat za přeshraniční 
transakce uskutečňované kreditními 
kartami žádné mezibankovní poplatky 
účtované za jednotlivou transakci ani jiná 
sjednaná protiplnění s rovnocenným cílem 
či účinkem, jejichž výše přesahuje 0,3 % 
váženého průměru z hodnoty transakce.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat žádné mezibankovní 
poplatky účtované za jednotlivou transakci 
ani jiná sjednaná protiplnění s 
rovnocenným cílem či účinkem, jejichž 
výše přesahuje 0,2 % z hodnoty transakce 
založené na debetní kartě.

1. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat žádné mezibankovní 
poplatky účtované za jednotlivou transakci 
ani jiná sjednaná protiplnění s 
rovnocenným cílem či účinkem, jejichž 
výše přesahuje 0,2 % váženého průměru z 
hodnoty transakce založené na debetní 
kartě.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat žádné mezibankovní 
poplatky účtované za jednotlivou transakci 
ani jiná sjednaná protiplnění s 
rovnocenným cílem či účinkem, jejichž 
výše přesahuje 0,3 % z hodnoty transakce 
založené na kreditní kartě.

2. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat žádné mezibankovní 
poplatky účtované za jednotlivou transakci 
ani jiná sjednaná protiplnění s 
rovnocenným cílem či účinkem, jejichž 
výše přesahuje 0,3 % váženého průměru z 
hodnoty transakce založené na kreditní 
kartě.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely uplatňování limitů podle článků 
3 a 4 je za součást mezibankovního 
poplatku považována čistá náhrada, kterou 
vydávající banka obdrží od schématu 
platebních karet za platební transakce či 
související činnosti.

Pro účely uplatňování limitů podle článku
3 je za součást mezibankovního poplatku 
považována čistá náhrada, kterou 
vydávající poskytovatel platebních služeb
obdrží za platební transakce.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Schémata platebních karet a 
zpracovatelé musí být z hlediska právní 
formy, organizace a rozhodovacích 
procesů vzájemně nezávislí. Nesmějí dělat
žádné rozdíly mezi svými dceřinými 
společnostmi či podílníky na straně jedné 

1. Schémata platebních karet a činnosti 
zpracování musí být oddělené. Schémata 
platebních karet, která nabízejí služby 
zpracování, nesmějí žádným způsobem
poskytování žádné služby, kterou nabízejí, 
podmiňovat tím, aby jejich smluvní partner 



PE522.956v01-00 14/23 PR\1009030CS.doc

CS

a uživateli těchto schémat a dalšími
smluvními partnery na straně druhé, a 
zejména nesmějí poskytování žádné 
služby, kterou nabízejí, podmiňovat tím, 
aby jejich smluvní partner akceptoval 
některou další jimi nabízenou službu.

akceptoval některou další jimi nabízenou 
službu. Nesmějí ceny za své činnosti 
související se schématy platebních karet a 
zpracováním uvádět jako balíček a 
nesmějí mezi těmito činnostmi provádět 
křížové subvencování.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Schémata platebních karet musí 
umožňovat, aby byla sdělení o autorizaci a 
o zúčtování jednotlivých karetních 
transakcí vzájemně oddělena a aby je 
zpracovávali odlišní zpracovatelé.

2. Zpracovatelé musí umožňovat, aby byla 
sdělení o autorizaci a o zúčtování 
jednotlivých karetních transakcí vzájemně 
oddělena a aby je zpracovávali odlišní 
zpracovatelé.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zákazu podléhá územní diskriminace v 
pravidlech zpracování, která uplatňují 
schémata platebních karet.

3. Zákazu podléhá územní diskriminace v 
pravidlech zpracování, která uplatňují 
zpracovatelé.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. S využitím standardů, jež vypracovaly 
mezinárodní či evropské normalizační 
orgány, jsou zpracovatelé v Unii povinni 
zajistit technickou interoperabilitu svých 
systémů s jinými systémy zpracovatelů v 
Unii. Zpracovatelé dále nesmějí přijímat 
ani uplatňovat obchodní pravidla, která 
interoperabilitu s jinými zpracovateli v 
Unii omezují.

4. S využitím standardů, jež vypracovaly 
mezinárodní či evropské normalizační 
orgány, jsou do .... * [jeden rok po vstupu 
tohoto nařízení v platnost] zpracovatelé v 
Unii povinni zajistit technickou 
interoperabilitu svých systémů s jinými 
systémy zpracovatelů v Unii. Zpracovatelé 
dále nesmějí přijímat ani uplatňovat 
obchodní pravidla, která interoperabilitu s 
jinými zpracovateli v Unii omezují.

V těsné spolupráci s radou pro jednotnou
oblast pro platby v eurech (SEPA) stanoví 
Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
požadavky, které musí platební systémy, 
platební schémata a zpracovatelé 
dodržovat, aby se zaručila úplná 
otevřenost a konkurenceschopnost trhu 
zpracování karet. Tyto požadavky budou 
vydány do ...* [dva roky od vstupu tohoto 
nařízení v platnost] a budou dle potřeby 
pravidelně aktualizovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 vypouští se
Co-badging a výběr aplikace
1. Zákazu podléhají pravidla uplatňovaná 
schématy a ustanovení v licenčních 
smlouvách, která vydavateli brání nebo 
mu zamezují v tom, aby na kartu nebo 
telekomunikační, digitální či informačně-
technologické zařízení umístil dvě či více 
odlišných značek platebních prostředků 
(co-badging).
2. Stanoví-li pravidla uplatňovaná 
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schématy či licenční smlouvy rozdíly v 
zacházení s určitými vydavateli či 
akceptanty, pokud jde o umisťování 
několika značek na kartu nebo na 
telekomunikační, digitální či informačně-
technologické zařízení, musí být tyto 
rozdíly objektivně odůvodněny a nesmějí 
mít diskriminační povahu.
3. Schémata platebních karet nesmějí 
poskytovatelům platebních služeb, kteří 
karty vydávají, ani poskytovatelům 
platebních služeb, kteří karty akceptují, 
ukládat povinnost, aby o transakcích, 
které jsou provedeny pomocí přístroje, na 
němž je umístěna jejich značka, avšak 
prostřednictvím jiného schématu, 
podávali zprávy či za ně hradili poplatky, 
ani jim nesmějí ukládat jiné povinnosti s 
rovnocenným cílem či účinkem.
4. Zásady, jimiž se řídí směrování 
transakcí pomocí zvláštního kanálu či 
postupu, a další technické a bezpečnostní 
standardy a požadavky, které se týkají 
nakládání s kartami nebo 
telekomunikačními, digitálními či 
informačně-technologickými zařízeními, 
na nichž je umístěna více než jedna 
značka platebních karet, nesmí mít 
diskriminační charakter a musí být 
uplatňovány nediskriminačním způsobem.
5. Umožňuje-li platební zařízení volit mezi 
různými značkami platebních prostředků, 
určí značku, jež má být použita při dané 
platební transakci, plátce v prodejním 
místě.
6. Schémata platebních karet, vydavatelé, 
akceptanti a poskytovatelé infrastruktury 
platebních karet nesmějí do platebního 
prostředku ani do zařízení používaného v 
prodejním místě vkládat automatické 
mechanismy, software ani zařízení, které 
by plátce při užívání platebního 
prostředku, na němž je umístěno několik 
značek, omezovaly ve výběru aplikace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud obchodníci písemně nepožádají 
akceptující poskytovatele platebních 
služeb, aby jim účtované transakční 
poplatky účtovali v jednotné výši, jsou 
akceptanti povinni tyto transakční 
poplatky účtované obchodníkům nabízet a
účtovat příjemcům za jednotlivé kategorie 
a značky platebních karet ve výši, která je 
položkově specifikována.

1. Akceptanti jsou povinni nabídnout, že 
budou tyto transakční poplatky účtované 
obchodníkům účtovat za jednotlivé 
kategorie a značky platebních karet ve 
výši, která je položkově specifikována.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 10 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnost přijímat všechny karty 
(„Honour All Cards Rule“)

Elektronická identifikace

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Platební schémata a poskytovatelé 
platebních služeb nesmějí uplatňovat 
pravidla, jež mohou příjemce, kteří 
přijímají karty a další platební prostředky 
vydané jedním vydávajícím 
poskytovatelem platebních služeb v rámci 

vypouští se
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určitého schématu platebních prostředků, 
zavazovat k tomu, aby přijímali rovněž 
další platební prostředky téže značky či 
kategorie vydané jinými vydávajícími 
poskytovateli platebních služeb v rámci 
téhož schématu, s výjimkou případů, kdy 
tyto platební prostředky podléhají témuž 
regulovanému mezibankovnímu poplatku.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Omezením povinnosti přijímat všechny 
karty podle odstavce 1 není dotčena 
možnost, aby platební schémata a 
poskytovatelé platebních služeb stanovili, 
že určité karty nelze odmítnout na základě 
totožnosti vydávajícího poskytovatele 
platebních služeb či držitele karty.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Obchodníci, kteří se rozhodnou 
nepřijímat všechny karty či jiné platební 
prostředky určitého schématu platebních 
karet, jsou povinni o tom spotřebitele 
informovat srozumitelným a 
jednoznačným způsobem a ve stejném 
okamžiku, kdy spotřebitele informují o 
tom, že přijímají jiné karty a platební 
prostředky tohoto schématu. Uvedená 
informace musí být uvedena na viditelném 

vypouští se
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místě u vchodu do obchodu, u pokladny 
nebo na internetové stránce či jiném 
použitelném elektronickém či mobilním 
nosiči dat a musí být plátci poskytnuta v 
dostatečném předstihu před tím, než s 
příjemcem uzavře kupní smlouvu.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vydávající poskytovatelé platebních 
služeb zajistí, aby byly jejich platební 
prostředky opticky a elektronicky 
identifikovatelné a aby příjemcům 
umožňovaly jednoznačně identifikovat, 
které značky a kategorie předplacených, 
debetních či kreditních karet, platebních 
karet pro komerční klientelu či plateb 
založených na těchto kartách daný plátce 
zvolil.

4. Do ...* [jeden rok od vstupu tohoto 
nařízení v platnost] vydávající 
poskytovatelé platebních služeb zajistí, aby 
byly jejich platební prostředky 
elektronicky identifikovatelné a aby 
příjemcům umožňovaly jednoznačně 
identifikovat, které značky a kategorie 
předplacených, debetních či kreditních 
karet, platebních karet pro komerční 
klientelu či plateb založených na těchto 
kartách daný plátce zvolil.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tyto subjekty jsou členské státy povinny 
oznámit Komisi ve lhůtě dvou let od 
vstupu tohoto nařízení v platnost. Případné 
následné změny týkající se těchto subjektů 
jsou povinny Komisi oznámit neprodleně.

2. Tyto subjekty jsou členské státy povinny 
oznámit Komisi do ...*[dvou měsíců od 
vstupu tohoto nařízení v platnost]. 
Případné následné změny týkající se těchto 
subjektů jsou povinny Komisi oznámit 
neprodleně.

Or. en
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Čtyři roky po vstupu tohoto nařízení 
v platnost předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o jeho 
používání. Zpráva Komise se bude 
zaměřovat zejména na vhodnost výše 
mezibankovních poplatků a na motivační 
mechanismy, např. poplatky, a bude 
přihlížet k používání a nákladům 
jednotlivých způsobů plateb a k míře, v 
jaké na trh vstupují noví aktéři a nové 
technologie.

Čtyři roky po vstupu tohoto nařízení 
v platnost předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o jeho 
používání. Zpráva Komise se bude 
zaměřovat zejména na vhodnost výše 
mezibankovních poplatků a na motivační 
mechanismy, např. poplatky, a bude 
přihlížet k používání a nákladům 
jednotlivých způsobů plateb a k míře, v 
jaké na trh vstupují noví aktéři a nové 
technologie, a k dopadu na spotřebitele a 
obchodníky.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj podporuje cíl tohoto návrhu, jímž je přispět k rozvoji platebního trhu na úrovni celé
EU, díky němuž – v souladu se strategií Evropa 2020 a Digitální agendou – budou 
spotřebitelé, maloobchodníci a další podniky moci naplno využívat výhod vnitřního trhu EU. 

Zpravodaj vyjadřuje politování nad tím, že Evropská komise nepodložila své návrhy 
důvěryhodným posouzením dopadů, které by prokázalo, že návrhy přinesou očekávaný užitek 
všem zúčastněným stranám. Má tudíž za to, že by se měly pečlivě vyhodnotit účinky 
některých opatření navrhovaných Komisí, aby se tak předešlo opačným dopadům, než o jaké 
se usiluje a které by mohly uživatelům platebních prostředků způsobit nové obtíže.

Oblast působnosti

Komise navrhuje, aby se nařízení vztahovalo na všechna čtyřstranná a třístranná schémata. 
Přesto však třístranná schémata vyjímá z působnosti ustanovení týkajících se limitů 
mezibankovních poplatků a z ustanovení článku 7 ohledně oddělení schémat platebních karet 
od zpracovatelů. 

Tyto výjimky se nemají týkat třístranných schémat platebních karet, která udělují licence 
jiným poskytovatelům platebních služeb na vydávání nebo akceptaci platebních karet. 
V takových případech se pro veškeré účely budou považovat za čtyřstranná platební 
schémata.

Zpravodaj je toho názoru, že by tento návrh měl zajistit rovné podmínky (level playing field)
pro všechny aktéry tím, že zabezpečí, aby spolu čtyřstranné a třístranné platební systémy, 
noví účastníci trhu a nové technologie mohly soutěžit za rovných podmínek.

Mezibankovní poplatky

Evropská komise navrhuje zavést limity pro mezibankovní poplatky za přeshraniční i domácí 
transakce. Komise navrhuje limity ve výši 0,2 % pro transakce uskutečněné debetními 
kartami a 0,3 % pro transakce uskutečněné kreditními kartami. Tyto limity se zdají být 
naprosto nahodilé, protože doposud nebylo předloženo žádné posouzení dopadů, v němž by 
byly odůvodněny a kde by se posoudily účinky na jednotlivé vnitrostátní trhy.

Zpravodaj připomíná, že mezi jednotlivými vnitrostátními trhy karet existují značné 
strukturální rozdíly. Mezi tyto rozdíly patří faktory jako například míra rozšíření karet, objem 
transakcí, úroveň podvodů, povaha a specifické vlastnosti každého trhu (procentní podíl 
debetních a kreditních karet, procentní podíl transakcí uskutečněných osobně vůči transakcím 
neuskutečněným osobně, počet bankomatů na obyvatele atd.).
Tyto rozdíly, které sama Komise přímo v textu návrhu uznává a argumentuje jimi, když 
navrhuje období vstupu v platnost pro úrovně mezibankovních poplatků jiné u přeshraničních 
a jiné u domácích transakcí, vyžadují obsáhlou analýzu a posouzení dopadů, jež tato 
navrhovaná opatření mohou na jednotlivých vnitrostátních trzích mít. Tato analýza však 
nebyla provedena.

Zpravodaj v této fázi legislativního postupu zachovává návrhy Komise, přesto se domnívá, že 
by vhodnost těchto limitů měla být důkladně prodiskutována na základě hloubkového 
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posouzení. V důsledku toho si zpravodaj vyhrazuje právo předložit v pozdějších fázích 
legislativního postupu k tomuto bodu jiné návrhy, pokud to uzná za vhodné.

Je třeba předejít tomu, aby tyto mezibankovní poplatky mohly v členských státech, kde jsou 
trhy málo rozvinuté, zasadit tvrdou ránu podpoře používání karet. Omezení mezibankovních 
poplatků by nemělo brzdit pobídky k uskutečňování investic potřebných k rozvoji platebních 
sítí v těchto členských státech nebo přinést snížení investic do inovací a na boj proti 
podvodům.

Zpravodaj je rovněž zastáncem zavedení určité flexibility v limitech mezibankovních 
poplatků tak, aby byly váženým průměrem všech transakcí, a nikoli absolutními limity pro 
všechny transakce. To by umožnilo rozlišovat mezi odvětvími, která mají různou míru 
nedodržování platebních termínů nebo rizika, nebo pobízet zavádění nových technologií či 
bezpečnějších platebních metod. 

Udělování licencí 

Zpravodaj souhlasí s návrhem Komise, že by se mělo zaručit, aby licence na vydávání nebo 
akceptaci platebních prostředků platily v Unii bez územního omezení. Opatření navrhovaná 
Komisí napomohou hladkému fungování vnitřního trhu plateb kartou a internetových a 
mobilních plateb a budou ku prospěchu spotřebitelů a maloobchodníků.

Oddělení schémat od zpracovatelů a interoperabilita 

Zpravodaj má za to, že je zapotřebí zavést větší hospodářskou soutěž tím, že se umožní, aby 
všichni zpracovatelé mohli soutěžit o klienty schémat za rovných podmínek. Je však toho 
názoru, že požadavek Komise na oddělení platebních schémat od zpracovatelů z hlediska 
právní formy, organizace a rozhodovacích procesů je nepřiměřený a není podložen 
posouzením dopadů. 

Zpravodaj považuje za dostatečné, zaručí-li se funkční oddělení obou činností a to, že
poskytování žádné z jejich služeb nebude podmíněno akceptováním některé další jimi 
nabízené služby. Zároveň musí být v pravidlech zpracování, která uplatňují schémata 
platebních karet, zakázána jakákoli územní diskriminace.

Zpracovatelé v Unii jsou povinni zajistit technickou interoperabilitu svých systémů s jinými 
zpracovateli v Unii. Z toho důvodu je nutné poskytnout delší časovou lhůtu, než jaká se 
v nařízení navrhuje, aby se zpracovatelům umožnilo tyto požadavky splnit.

Co-badging a výběr aplikace

Komise navrhuje, aby vydavatel směl umístit na kartu nebo na zařízení založené na kartě 
všechny značky platebních prostředků, které uzná za vhodné, aniž by k tomu musel mít 
souhlas uvedených značek.

Zpravodaj se domnívá, že tento návrh je v rozporu s nejzákladnějšími zásadami hospodářské 
soutěže mezi značkami. Hodnota značky a možnost volné distribuce produktů je základním 
prvkem volného trhu, který je třeba zachovat. Nelze porozumět návrhu, který odebírá 
společnosti kontrolu nad uváděním jejího produktu na trh, v důsledku čehož může být její 
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značka spojována s konkurenčními značkami nebo se značkami pochybné pověsti, aniž by 
k tomu daná společnost dala svůj výslovný souhlas.

Dále se zdá, že nelze odůvodnit, proč by mělo docházet k problémům v souvislosti 
s umisťováním několika značek. Dnes se na trhu nachází velké množství karet, na nichž je 
umístěno několik značek.

Zpravodaj se domnívá, že opatření související s výběrem aplikace mohou mít opačný účinek, 
než se požaduje. Například pokud nebude možné, aby měl uživatel předem nastavený určitý 
platební prostředek, a při každé platbě bude muset zvolit jednu ze svých značek platebních 
nástrojů, bude to pro uživatele značně neefektivní a komplikované a přinese to možné omyly 
a prodloužení doby čekání v momentě platby.

Zároveň by tato opatření mohla znamenat krok zpět pro všechny inovace zaměřené na 
urychlení plateb kartou, jako jsou bezkontaktní platby nebo biometrická autentizace. Inovace 
je jednou ze základních pobídek, které podporují jejich užívání, proto by se mělo předejít 
nepříznivým účinkům, jež by mohly vytvářet překážky nebo ubírat technickým výdobytkům 
na přitažlivosti.

Povinnost přijímat všechny karty („Honour All Cards Rule“)

Zpravodaj je toho názoru, že návrhy Komise v tomto bodě nepředstavují účinný mechanismus 
pro usnadnění využívání karet jako platebního prostředku. Tyto návrhy ve svém důsledku 
povedou k tomu, že až spotřebitelé v okamžiku platby zjistí, že jejich karty nejsou přijímány, 
přestanou se na ně spoléhat, vybudují si určitou nedůvěru k elektronickým platebním 
prostředkům a budou dávat přednost platbě v hotovosti.

Komise navrhuje, aby byly platební prostředky opticky a elektronicky identifikovatelné a aby 
příjemcům umožňovaly jednoznačně identifikovat, které značky a kategorie předplacených, 
debetních či kreditních karet, platebních karet pro komerční klientelu či plateb založených na 
těchto kartách daný plátce zvolil. Zpravodaj se domnívá, že je vhodné, aby byly platební 
prostředky identifikovatelné elektronicky, ale že je nepřiměřené požadovat optickou 
identifikaci. 

Požadavek na optickou identifikaci by znamenal výměnu všech platebních karet v EU, v tuto 
chvíli tedy přes 725 milionů karet, se všemi souvisejícími náklady. Navíc rozvoj inovací a 
masovější rozšíření využívání nových platebních nosičů, jako jsou mobilní telefony a jiné 
nosiče, zpochybňuje, že by tyto náklady byly nutné. 

Doložka o přezkumu

Zpravodaj navrhuje, aby Komise vypracovala zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Zpráva 
přezkoumá vhodnost výše mezibankovních poplatků a motivační mechanismy a bude přitom
přihlížet k používání a jednotlivých způsobů plateb a k nákladům s nimi spojenými i k míře, 
v jaké na jednotlivé vnitrostátní trhy vstupují noví aktéři a nové technologie. Také zhodnotí 
dopad na spotřebitele a na obchody.


