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PR_COD_1amCom

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 dėl tarpbankinių 
mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas
(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013)0550),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį 
ir 114 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-
0241/2013),

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

– atsižvelgdamas į 2013 m. … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. ... Europos Centrinio Banko nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komiteto nuomonę (A7–0000/2013),

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.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) svarbu užtikrinti, kad nuostatos dėl (23) svarbu užtikrinti, kad nuostatos dėl 

                                               
1 OL C ... (Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
2 OL C ... (Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
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tarpbankinių mokesčių, kuriuos mokėjimo 
paslaugų teikėjai turi sumokėti arba 
kuriuos turi gauti, nebūtų apeinamos 
alternatyviu mokesčių srautu 
išduodantiesiems mokėjimo paslaugų 
teikėjams. Siekiant tokios padėties 
išvengti, išduodančiojo mokėjimo paslaugų 
teikėjo sumokėtų ir gautų mokesčių grynoji
kompensacija iš mokėjimo kortelių 
sistemos turėtų būti laikoma tarpbankiniu 
mokesčiu. Apskaičiuojant tarpbankinį 
mokestį ir siekiant patikrinti, ar 
reikalavimas apeinamas, reikėtų atsižvelgti 
į bendrą mokėjimų arba paskatų sumą, 
kurią gauna išduodantysis mokėjimo 
paslaugų teikėjas iš mokėjimo kortelių 
sistemos už reguliuojamas operacijas, 
atėmus mokesčius, kuriuos sistemai 
sumoka išduodantysis mokėjimo paslaugų 
teikėjas. Aptariami mokėjimai, paskatos ir 
mokesčiai galėtų būti tiesioginiai (t. y. 
grindžiami apimtimi arba susiję su 
konkrečia operacija) arba netiesioginiai 
(įskaitant rinkodaros paskatas, premijas, 
atskaitas už operacijų apimties kriterijų 
laikymąsi);

tarpbankinių mokesčių, kuriuos mokėjimo 
paslaugų teikėjai turi sumokėti arba 
kuriuos turi gauti, nebūtų apeinamos 
alternatyviu mokesčių srautu 
išduodantiesiems mokėjimo paslaugų 
teikėjams. Siekiant tokios padėties 
išvengti, išduodančiojo mokėjimo paslaugų 
teikėjo sumokėtų ir gautų mokesčių grynoji 
kompensacija iš mokėjimo kortelių 
sistemos turėtų būti laikoma tarpbankiniu 
mokesčiu. Apskaičiuojant tarpbankinį 
mokestį ir siekiant patikrinti, ar 
reikalavimas apeinamas, reikėtų atsižvelgti 
į tiesiogiai su mokėjimo operacijomis 
susijusią bendrą mokėjimų arba paskatų 
sumą, kurią gauna išduodantysis mokėjimo 
paslaugų teikėjas iš mokėjimo kortelių 
sistemos, atėmus mokesčius, kuriuos 
sistemai sumoka išduodantysis mokėjimo 
paslaugų teikėjas;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) sistemos ir infrastruktūros atskyrimas 
turėtų leisti visiems subjektams, 
apdorojantiems mokėjimų duomenis, 
konkuruoti dėl sistemos klientų. Kadangi 
apdorojimo sąnaudos sudaro pastebimą 
kortelių priėmimo bendrų sąnaudų dalį, 
svarbu, kad ši vertės grandinės dalis būtų 
atvira veiksmingai konkurencijai.
Remiantis sistemos ir infrastruktūros 
atskyrimu, kortelių sistemos ir mokėjimo

(25) sistemos ir infrastruktūros atskyrimas 
turėtų leisti visiems subjektams, 
apdorojantiems mokėjimų duomenis, 
konkuruoti dėl sistemos klientų. Kadangi 
apdorojimo sąnaudos sudaro pastebimą 
kortelių priėmimo bendrų sąnaudų dalį, 
svarbu, kad ši vertės grandinės dalis būtų 
atvira veiksmingai konkurencijai.
Remiantis sistemos ir infrastruktūros 
atskyrimu, kortelių sistemos ir duomenų 
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duomenų apdorojimo paslaugą teikiantys 
subjektai teisinės formos, organizacijos ir 
sprendimų priėmimo proceso požiūriais
turėtų būti nepriklausomi. Jie neturėtų 
diskriminuoti, pavyzdžiui, vienas kitam 
sudarydami lengvatines sąlygas arba 
suteikdami informacijos, kuri suteiktų 
pranašumų ir kuri nėra prieinama jų 
konkurentams iš jų atitinkamo rinkos 
segmento, nustatydami pernelyg didelius 
informacijos reikalavimus savo 
konkurentams atitinkamame rinkos 
segmente, kryžmiškai subsidijuodami savo 
atitinkamą veiklą arba turėdami bendrą 
valdymo tvarką. Tokia diskriminacinė 
praktika prisideda prie rinkos 
susiskaidymo, neigiamai veikia naujų 
dalyvių galimybes patekti į rinką ir 
neleidžia atsirasti visos Sąjungos rinkos 
dalyviams, taigi trukdo sukurti mokėjimų 
kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu 
vidaus rinką, o tai kenkia 
mažmenininkams, bendrovėms ir 
vartotojams;

apdorojimo veikla turėtų būti atskirtos
organizacijos ir sprendimų priėmimo 
proceso požiūriais. Subjektai neturėtų 
diskriminuoti, pavyzdžiui, vienas kitam 
sudarydami lengvatines sąlygas arba 
suteikdami informacijos, kuri suteiktų 
pranašumų ir kuri nėra prieinama jų 
konkurentams iš jų atitinkamo rinkos 
segmento, nustatydami pernelyg didelius 
informacijos reikalavimus savo 
konkurentams atitinkamame rinkos 
segmente, kryžmiškai subsidijuodami savo 
atitinkamą veiklą arba turėdami bendrą 
valdymo tvarką. Tokia diskriminacinė 
praktika prisideda prie rinkos 
susiskaidymo, neigiamai veikia naujų 
dalyvių galimybes patekti į rinką ir 
neleidžia atsirasti visos Sąjungos rinkos 
dalyviams, taigi trukdo sukurti mokėjimų 
kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu 
vidaus rinką, o tai kenkia 
mažmenininkams, bendrovėms ir 
vartotojams;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) reikalavimas prekiautojams priimti 
visas korteles yra dvipusis įsipareigojimas, 
kurį nustato išduodantieji mokėjimo 
paslaugų teikėjai ir mokėjimo kortelių 
sistemos gavėjams, viena vertus, priimti 
visas to paties prekės ženklo korteles 
(reikalavimas priimti visus produktus), 
nepriklausomai nuo skirtingų šių kortelių 
sąnaudų, ir, kita vertus, nepriklausomai 
nuo atskiro kortelę išdavusio banko 
(reikalavimas priimti visų išdavėjų 
korteles). Vartotojai suinteresuoti, kad dėl 

Išbraukta.
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tos pačios kategorijos kortelių gavėjai 
negalėtų diskriminuoti išdavėjų arba 
kortelių turėtojų, o mokėjimų sistemos ir 
mokėjimo paslaugų teikėjai galėtų tokį 
įpareigojimą jiems nustatyti. Todėl nors ir 
pagal reikalavimą prekiautojams priimti 
visas korteles nustatytas reikalavimas 
priimti visų išdavėjų korteles yra pagrįsta 
taisyklė mokėjimo kortelių sistemoje, nes 
ji neleidžia gavėjams diskriminuoti 
atskirus bankus, kurie išdavė kortelę, 
reikalavimas priimti visus produktus yra 
iš esmės susiejimo praktika, kurios 
poveikis – susieti mažų mokesčių kortelių 
priėmimą su didelių mokesčių kortelių 
priėmimu. Pagal reikalavimą 
prekiautojams priimti visas korteles 
nustatyto reikalavimo priimti visus 
produktus pašalinimas leistų 
prekiautojams riboti siūlomą mokėjimo 
kortelių pasirinkimą tik iki mažų (-esnių) 
sąnaudų mokėjimo kortelių – mažėjančios 
prekiautojų sąnaudos taip pat būtų 
naudingos vartotojams. Tokiu atveju 
debeto korteles priimantys prekiautojai 
nebūtų verčiami taip pat priimti kredito 
korteles, o priimantys kredito korteles 
nebūtų verčiami priimti verslo mokėjimo 
korteles. Tačiau siekiant apsaugoti 
vartotoją ir galimybes jam kuo dažniau 
naudoti mokėjimo korteles, prekiautojai 
būtų įpareigoti priimti visas korteles, 
kurioms taikomas tas pats reguliuojamas 
tarpbankinis mokestis. Toks apribojimas 
taip pat sukurtų konkurencingesnę 
aplinką kortelėms, kurių tarpbankiniai 
mokesčiai šiuo reglamentu nėra 
reguliuojami, nes prekiautojai gautų 
didesnę derybinę galią derėtis dėl sąlygų, 
kuriomis jie tokias korteles priimtų;

Or. en
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) kad apribojimai pagal reikalavimą 
prekiautojams priimti visas korteles veiktų 
veiksmingai, būtina tam tikra informacija. 
Pirma, gavėjai turėtų turėti priemonių 
skirtingoms kortelių kategorijoms 
nustatyti. Todėl įvairias kategorijas būtų
galima prietaisu vizualiai ir elektroniniu 
būdu atpažinti. Antra, mokėtojas taip pat 
turėtų būti informuojamas apie jo 
mokėjimo priemonės (-ių) priėmimą 
konkrečioje pardavimo vietoje. Reikia, kad 
būtų bet koks konkretaus prekės ženklo 
naudojimo apribojimas, gavėjo skelbtinas 
mokėtojui tuo pačiu metu ir tokiomis 
pačiomis sąlygomis kaip ir informacija, 
kad konkretus prekės ženklas priimtinas;

(30) gavėjai turėtų turėti priemonių 
skirtingoms kortelių kategorijoms 
nustatyti. Todėl įvairias kategorijas turėtų 
būti galima prietaisu elektroniniu būdu 
atpažinti. Be to, mokėtojas taip pat turėtų 
būti informuojamas apie jo mokėjimo 
priemonės (-ių) priėmimą konkrečioje 
pardavimo vietoje;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) grynųjų pinigų išsiėmimui iš bankomatų 
ir

b) grynųjų pinigų išsiėmimui iš bankomatų 
arba bet kuriai kitai operacijai, išskyrus 
prekių pardavimą ir paslaugų teikimą, ir

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) operacija debeto kortele – mokėjimo 
kortele operacija, taip pat ir operacija
išankstinio mokėjimo kortele, susieta su 
einamąja arba indėlio sąskaita, nuo kurios 
mokėjimo operacijos suma nurašoma 
greičiau nei arba per 48 valandas nuo 
operacijos autorizavimo arba inicijavimo;

4) operacija debeto kortele – mokėjimo 
kortele operacija, taip pat ir operacija 
išankstinio mokėjimo kortele, susieta su 
einamąja arba indėlio sąskaita, nuo kurios 
mokėjimo operacijos suma nurašoma 
greičiau nei arba per 48 valandas nuo 
operacijos tarpuskaitos;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) operacija kredito kortele – mokėjimo 
kortele operacija, kuri atliekama vėliau nei 
per 48 valandas nuo operacijos
autorizavimo arba inicijavimo;

5) operacija kredito kortele – mokėjimo 
kortele operacija, kuri atliekama vėliau nei 
per 48 valandas nuo operacijos
tarpuskaitos;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) tarptautinė mokėjimo operacija –
mokėjimo kortele operacija arba kortele 
grindžiama mokėjimo operacija, kurią 
inicijuoja mokėtojas arba gavėjas, kai
mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas ir 
gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra 
įsisteigę skirtingose valstybėse narėse 
arba kai mokėjimo kortelę išdavė 
išduodantysis mokėjimo paslaugų teikėjas, 
įsisteigęs kitoje nei pardavimo vietos 

(8) tarptautinė mokėjimo operacija –
mokėjimo kortele operacija arba kortele 
grindžiama mokėjimo operacija, kurią 
inicijuoja mokėtojas arba gavėjas, kai 
mokėjimo kortelę išdavė išduodantysis 
mokėjimo paslaugų teikėjas, įsisteigęs 
kitoje nei pardavimo vietos valstybėje 
narėje;
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valstybėje narėje;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) įsisteigęs subjektas – egzistuojantis 
subjektas, kuris tam tikroje valstybėje yra 
įsisteigęs arba turi joje tarpininką;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 25 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a) svertinis vidurkis – visa per tam tikrą 
laikotarpį sumokėtų kredito ar debeto 
kortelės tarpbankinių mokesčių suma, 
padalyta iš bendros su tais mokesčiais 
susijusių operacijų per tą patį laikotarpį 
sumos;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus dviem mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 

1. Praėjus dviem mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
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paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną tarptautinę operaciją debeto 
kortele mokėti tarpbankinį mokestį arba 
kitą sutartą atlygį, kurio tikslas arba 
poveikis lygiavertis ir kurio vertė yra 
didesnė negu 0,2 % operacijos vertės.

paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną tarptautinę operaciją debeto 
kortele mokėti tarpbankinį mokestį arba 
kitą sutartą atlygį, kurio tikslas arba 
poveikis lygiavertis ir kurio vertė yra 
didesnė negu 0,2 % operacijos vertės
svertinio vidurkio.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Praėjus dviem mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną tarptautinę operaciją kredito 
kortele mokėti tarpbankinį mokestį arba 
kitą sutartą atlygį, kurio tikslas arba 
poveikis lygiavertis ir kurio vertė yra 
didesnė negu 0,3 % operacijos vertės.

2. Praėjus dviem mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną tarptautinę operaciją kredito 
kortele mokėti tarpbankinį mokestį arba 
kitą sutartą atlygį, kurio tikslas arba 
poveikis lygiavertis ir kurio vertė yra 
didesnė negu 0,3 % operacijos vertės 
svertinio vidurkio.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus dviem metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
vertė yra didesnė negu 0,2 % operacijos 
vertės, už bet kokias debeto kortele 

1. Praėjus dviem metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
vertė yra didesnė negu 0,2 % operacijos 
vertės svertinio vidurkio, už bet kokias 
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grindžiamas operacijas. debeto kortele grindžiamas operacijas.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Praėjus dviem metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
vertė yra didesnė negu 0,3 % operacijos 
vertės, už bet kokias kredito kortele 
grindžiamas operacijas.

2. Praėjus dviem metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
vertė yra didesnė negu 0,3 % operacijos 
vertės svertinio vidurkio, už bet kokias 
kredito kortele grindžiamas operacijas.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant taikyti 3 ir 4 straipsniuose
nurodytas viršutines ribas, bet kokia 
grynoji kompensacija, kurią gauna
išduodantysis bankas iš mokėjimo kortelių 
sistemos dėl mokėjimo operacijų arba 
susijusios veiklos, laikoma tarpbankinio 
mokesčio dalimi.

Siekiant taikyti 3 straipsnyje nurodytas 
viršutines ribas, bet kokia grynoji 
kompensacija, kurią gauna išduodantysis 
mokėjimo paslaugų teikėjas, susijusi su
mokėjimo operacijomis, laikoma 
tarpbankinio mokesčio dalimi.

Or. en
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mokėjimo kortelių sistemos ir 
apdorojimo paslaugą teikiantys subjektai 
yra nepriklausomi teisinės formos, 
organizacijos ir sprendimų priėmimo 
požiūriais. Jie jokiais būdais 
nediskriminuoja, viena vertus, 
patronuojamųjų įmonių arba akcininkų 
bei, kita vertus, šių sistemų vartotojų ir 
kitų sutartinių partnerių, visų pirma 
neteikia jokios savo siūlomos paslaugos 
nustatydami kokią nors sąlygą, kad jų 
sutarties šalis priims bet kokią kitą jų 
siūlomą paslaugą.

1. Mokėjimo kortelių sistemos ir
apdorojimo veikla yra atskirtos.  Jeigu 
pagal mokėjimo kortelių sistemą siūlomos 
apdorojimo paslaugos, jokia iš tokių 
siūlomų paslaugų negali būti teikiama su 
kokia nors sąlyga, kad jų sutarties šalis
privalo priimti kurią nors kitą jų siūlomą 
paslaugą. Mokėjimo kortelių sistemos 
kainos ir apdorojimo kainos negali būti 
susumuotos ir vienos veiklos pajamomis 
negalima dengti kitos veiklos sąnaudų.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mokėjimo kortelių sistemos sudaro 
galimybę, pagal kurią vieno kortelės 
operacijų autorizavimo ir tarpuskaitos 
pranešimai būtų atskirti ir juos apdorotų 
skirtingi apdorojimo paslaugą teikiantys 
subjektai.

2. Apdorojimo paslaugą teikiantys 
subjektai sudaro galimybę, pagal kurią 
vieno kortelės operacijų autorizavimo ir 
tarpuskaitos pranešimai būtų atskirti ir juos 
apdorotų skirtingi apdorojimo paslaugą 
teikiantys subjektai.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bet koks teritorinis diskriminavimas, 
susijęs su mokėjimo kortelių sistemose
taikomomis apdorojimo taisyklėmis, yra 
draudžiamas.

3. Bet koks teritorinis diskriminavimas, 
susijęs su apdorojimo paslaugą teikiančių 
subjektų taikomomis apdorojimo 
taisyklėmis, yra draudžiamas.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sąjungoje veikiantys apdorojimo
paslaugą teikiantys subjektai, taikydami 
tarptautinių ar Europos standartizacijos 
įstaigų parengtus standartus, užtikrina, kad 
jų sistemos būtų techniškai sąveikios su 
kitomis Sąjungoje veikiančių apdorojimo 
paslaugą teikiančių subjektų sistemomis.
Be to, apdorojimo paslaugą teikiantys 
subjektai nepriima ar netaiko veiklos 
vykdymo taisyklių, kurios ribotų sąveiką 
su kitais Sąjungos apdorojimo paslaugą 
teikiančiais subjektais.

4. Iki ...* [data: vieni metai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] Sąjungoje 
veikiantys apdorojimo paslaugą teikiantys 
subjektai, taikydami tarptautinių ar 
Europos standartizacijos įstaigų parengtus 
standartus, užtikrina, kad jų sistemos būtų 
techniškai sąveikios su kitomis Sąjungoje 
veikiančių apdorojimo paslaugą teikiančių 
subjektų sistemomis. Be to, apdorojimo 
paslaugą teikiantys subjektai nepriima ar 
netaiko veiklos vykdymo taisyklių, kurios 
ribotų sąveiką su kitais Sąjungos 
apdorojimo paslaugą teikiančiais 
subjektais.

EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su 
SEPA taryba, nustato reikalavimus, 
kuriuos turi atitikti mokėjimo sistemos, 
mokėjimo schemos ir apdorojimo 
paslaugą teikiantys subjektai, siekiant 
užtikrinti visiškai atvirą ir konkurencingą 
kortelių duomenų apdorojimo rinką. Tie 
reikalavimai paskelbiami iki ...* [data: 
dveji metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] ir prireikus 
reguliariai atnaujinami.

Or. en
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis Išbraukta.
Kelių prekių ženklų naudojimas ir 
programėlės pasirinkimas
1. Bet kokios sistemos taisyklės ir 
licencijavimo susitarimų taisyklės, kurios 
trukdo arba neleidžia išdavėjui naudoti 
dviejų arba daugiau mokėjimo priemonių 
prekių ženklų ant kortelės, 
telekomunikacijų priemonės, 
skaitmeninio ar IT įrenginio, yra 
draudžiamos.
2. Bet koks skirtingų sąlygų taikymas 
išdavėjams arba aptarnaujančiajai įmonei 
pagal sistemos taisykles arba 
licencijavimo susitarimų taisykles dėl 
kelių prekių ženklų naudojimo ant 
kortelės, telekomunikacijų priemonės, 
skaitmeninio ar IT įrenginio, objektyviai 
pagrindžiamas ir nėra diskriminacinis.
3. Pagal mokėjimo kortelių sistemas 
nenustatomi ataskaitų teikimo 
reikalavimai, įpareigojimai mokėti 
mokesčius ar kiti įpareigojimai, kurių 
tikslas arba poveikis yra tas pats, korteles 
išduodantiems ir aptarnaujantiems 
mokėjimo paslaugų teikėjams už 
operacijas, atliekamas naudojant bet kokį 
įrenginį, ant kurio nurodytas jų prekės 
ženklas, atliekant operacijas, kurioms jų 
sistema nenaudojama.
4. Bet kokie skatinimo principai, kuriais 
siekiama operacijas nukreipti per tam 
tikrą kanalą ar procesą, kiti techniniai ir 
saugumo standartai bei reikalavimai, 
susiję su daugiau negu vieno mokėjimo 
kortelės prekės ženklo ant kortelės, 
telekomunikacijų priemonės, 
skaitmeninio ar IT įrenginio tvarkymu, 
nėra diskriminaciniai ir taikomi 
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nediskriminuojant.
5. Jeigu mokėjimo įrenginys leidžia 
pasirinkti iš skirtingų mokėjimo 
priemonės prekės ženklų, aptariamoje
mokėjimo operacijoje taikomą prekės 
ženklą nustato mokėtojas pardavimo 
vietoje.
6. Mokėjimo kortelių sistemos, išdavėjai, 
aptarnaujančiosios įmonės ir mokėjimo 
kortelių infrastruktūros teikėjai mokėjimo 
priemonėje ar įtaise, taikomame 
pardavimo vietoje, neįdiegia automatinių 
mechanizmų, programinės įrangos arba 
įrenginių, kurie riboja mokėtoją, kokią 
programėlę pasirinkti, kai naudojama 
kelių prekių ženklų mokėjimo priemonė.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Aptarnaujančiosios įmonės atskirai siūlo 
ir apmokestina gavėjus konkrečiais įmonės 
aptarnavimo mokesčiais pagal skirtingas 
mokėjimo kortelių kategorijas ir skirtingus 
prekių ženklus, nebent prekiautojas raštu 
aptarnaujančiųjų mokėjimo paslaugų 
teikėjų paprašo apmokestinti 
nediferencijuotais įmonės aptarnavimo 
mokesčiais.

1. Aptarnaujančiosios įmonės siūlo atskirai
apmokestinti gavėjus konkrečiais įmonės 
aptarnavimo mokesčiais pagal skirtingas 
mokėjimo kortelių kategorijas ir skirtingus 
prekių ženklus.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimas prekiautojams priimti visas 
korteles

Elektroninis identifikavimas

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mokėjimo sistemos ir mokėjimo 
paslaugų teikėjai netaiko jokios taisyklės, 
kuri gali įpareigoti gavėjus priimti 
korteles ir kitas mokėjimo priemones, 
kurias išduoda vienas išduodantysis 
mokėjimo paslaugų teikėjas pagal 
mokėjimo priemonių sistemą, taip pat 
priimti kitas tokio paties prekės ženklo ir 
(arba) kategorijos mokėjimo priemones, 
kurias išdavė kiti išduodantieji mokėjimo 
paslaugų teikėjai pagal tą pačią sistemą, 
išskyrus tuos atvejus, kai jiems taikomas 
tas pats reguliuojamas tarpbankinis 
mokestis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas reikalavimo 
prekiautojams priimti visas korteles 
apribojimas nepažeidžia galimybės pagal 
mokėjimo sistemą ir mokėjimo paslaugų 
teikėjams nustatyti, kad tam tikrų kortelių 

Išbraukta.
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negalima atsisakyti aptarnauti remiantis 
išduodančiojo mokėjimo paslaugų teikėjo 
arba kortelės turėtojo tapatybe.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prekiautojai, kurie nusprendžia 
nepriimti visų kortelių arba kitų mokėjimo 
priemonių pagal mokėjimo kortelių 
sistemą aiškiai ir nedviprasmiškai praneša 
vartotojams tuo pačiu metu, kai jie 
praneša vartotojui, kad priima kitas 
korteles ir mokėjimo priemones pagal 
sistemą. Tokia informacija pateikiama 
pastebimai prie įėjimo į parduotuvę, prie 
kasos arba interneto svetainėje ar kitoje 
taikytinoje elektroninėje arba judriojo 
ryšio laikmenoje ir mokėtojui pateikiama 
laiku, prieš jam sudarant pirkimo 
susitarimą su gavėju.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išduodantieji mokėjimo paslaugų 
teikėjai užtikrina, kad jų mokėjimo 
priemonės vizualiai ir elektroniniu būdu 
atpažįstamos, sudarant galimybes gavėjams 
nedviprasmiškai nustatyti, kokių prekės 
ženklų ir kategorijų išankstinio mokėjimo, 
debeto, kredito ar verslo mokėjimo korteles 

Iki ...* [data: vieni metai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos]
išduodantieji mokėjimo paslaugų teikėjai 
užtikrina, kad jų mokėjimo priemonės būtų
vizualiai ir elektroniniu būdu atpažįstamos, 
sudarant galimybes gavėjams 
nedviprasmiškai nustatyti, kokių prekės 
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arba tomis kortelėmis grindžiamus 
mokėjimus mokėtojas pasirenka.

ženklų ir kategorijų išankstinio mokėjimo, 
debeto, kredito ar verslo mokėjimo korteles 
arba tomis kortelėmis grindžiamus 
mokėjimus mokėtojas pasirenka.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo valstybės narės praneša 
Komisijai apie tas įstaigas. Jos 
nedelsdamos praneša Komisijai apie visus 
vėlesnius su tomis įstaigomis susijusius 
pasikeitimus.

2. Iki ...* [data: du mėnesiai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] valstybės 
narės praneša Komisijai apie tas įstaigas
Jos nedelsdamos praneša Komisijai apie 
visus vėlesnius su tomis įstaigomis 
susijusius pasikeitimus.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus ketveriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia šio 
reglamento taikymo ataskaitą. Komisijos 
ataskaitoje visų pirma nagrinėjamas 
tarpbankinių mokesčių dydžio tinkamumas 
ir skatinimo priemonės, kaip antai 
mokesčiai, atsižvelgiant į įvairių mokėjimo 
priemonių naudojimą ir sąnaudas bei naujų 
dalyvių ir naujų technologijų patekimo į 
rinką lygį.

Praėjus ketveriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia šio 
reglamento taikymo ataskaitą. Komisijos 
ataskaitoje visų pirma nagrinėjamas 
tarpbankinių mokesčių dydžio tinkamumas 
ir skatinimo priemonės, kaip antai 
mokesčiai, atsižvelgiant į įvairių mokėjimo 
priemonių naudojimą ir sąnaudas bei naujų 
dalyvių ir naujų technologijų patekimo į 
rinką lygį, taip pat poveikis vartotojams ir 
prekiautojams.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjas pritaria pasiūlymo dėl reglamento tikslui padėti kurti visos ES mokėjimų rinką, 
suteikiant galimybę vartotojams, mažmenininkams ir kitoms įmonėms visapusiškai 
pasinaudoti ES vidaus rinkos teikiama nauda, įskaitant e. prekybą, kaip numatyta strategijoje 
„Europa 2020“ ir skaitmeninėje darbotvarkėje. 

Pranešėjas apgailestauja, kad Komisija savo pasiūlymų nepagrindė patikimu poveikio 
vertinimo tyrimu, kuris įrodytų, jog pasiūlymai atneš numatomą naudą visoms
suinteresuotosioms šalims. Todėl pranešėjas mano, kad reikia labai nuodugniai įvertinti 
pasekmes, kurių gali turėti kai kurie Komisijos pateikti pasiūlymai, siekiant išvengti 
padarinių, kurie trukdys įgyvendinti siekiamą tikslą ir gali sukelti naujų problemų mokėjimo 
priemonių naudotojams.

Taikymo sritis

Komisija siūlo į taikymo sritį įtraukti visas keturšales ir trišales sistemas, tačiau trišalėms 
sistemoms nebūtų taikomos nuostatos, susijusios su tarpbankinių mokesčių viršutinėmis 
ribomis, ir 7 straipsnis dėl mokėjimo kortelių sistemų ir apdorojimo paslaugą teikiančių 
subjektų atskyrimo. 

Šios išimtys nebus taikomos toms trišalėms mokėjimo kortelių sistemoms, pagal kurias 
išduoti ir (arba) aptarnauti mokėjimo korteles leidžiama kitiems mokėjimo paslaugų 
teikėjams. Visais tokiais atvejais šios sistemos bus laikomos keturšalėmis.

Pranešėjas mano, jog šiuo pasiūlymu turi būti užtikrintos vienodos veiklos sąlygos – turi būti 
užtikrinta, kad keturšalės ir trišalės mokėjimo sistemos, nauji rinkos dalyviai ir naujos 
technologijos galėtų konkuruoti vienodomis sąlygomis.

Tarpbankiniai mokesčiai

Komisija siūlo nustatyti tarptautinių ir vidaus operacijų tarpbankinių mokesčių viršutines 
ribas. Ji pasiūlė 0,2 % viršutinę tarpbankinių mokesčių, mokamų už debeto kortelių 
operacijas, ribą ir 0,3 % viršutinę tarpbankinių mokesčių, mokamų už kredito kortelių 
operacijas, ribą. Šios ribos labai ginčytinos, kadangi iki šiol nepateiktas joks poveikio 
vertinimas, kuris jas pagrįstų ir išnagrinėtų pasekmes įvairioms nacionalinėms rinkoms.

Pranešėjas primena, kad esama didelių struktūrinių įvairių nacionalinių kortelių rinkų 
skirtumų. Šiuo skirtumus lemia tokie veiksniai kaip naudojimosi kortelėmis rodiklis, 
operacijų apimtys, sukčiavimo rodikliai, kiekvienos rinkos pobūdis ir ypatybės (debeto ir 
kredito kortelių procentinė dalis, operacijų su kortelėmis ir be kortelių procentinė dalis, 
vienam gyventojui tenkantis bankomatų skaičius ir pan.).
Ypač svarbu, kad šie skirtumai, kuriuos pati Komisija pripažįsta pačiame pasiūlymo tekste ir 
dėl kurių siūlomos skirtingos tarptautinių ir vidaus operacijų tam tikro dydžio tarpbankinių 
mokesčių įsigaliojimo datos, būtų išnagrinėti ir įvertinta, kokį poveikį gali turėti šie 
pasiūlymai įvairioms nacionalinėms rinkoms. Tokia analizė neatlikta.
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Pranešėjas šiame teisėkūros proceso etape pritaria Komisijos pasiūlymams, tačiau mano, kad 
reikia surengti išsamias diskusijas tų viršutinių ribų tinkamumo klausimu, atlikus išsamų 
įvertinimą. Todėl pranešėjas pasilieka teisę teikti įvairių pasiūlymų šiuo klausimu vėlesniuose 
teisėkūros proceso etapuose, jeigu manys esant tikslinga.

Reikia užtikrinti, kad tie tarpbankiniai mokesčiai neturėtų didelių neigiamų pasekmių 
paskatoms naudotis kortelėmis tose valstybėse narėse, kurių rinkos ne itin išsivysčiusios.  
Tarpbankinių mokesčių ribojimas neturi kliudyti paskatoms atlikti investicijas, kurių reikia 
mokėjimo tinklams plėtoti tose valstybėse narėse, ir juo labiau kliudyti investicijoms į 
naujoves ir kovai su sukčiavimu.

Kita vertus, pranešėjas pritaria tam, kad būtų tam tikras su tarpbankinių mokesčių 
viršutinėmis ribomis susijęs lankstumas – jos turi būti susietos su visų operacijų svertiniu 
vidurkiu, o ne visoms operacijoms taikomos nekintamos ribos. Tai leistų diferencijuoti 
sektorius, kurių įsipareigojimų nevykdymo ar rizikos rodikliai skiriasi, ir skatinti diegti naujas 
technologijas ar saugesnius mokėjimo metodus. 

Licencijų teikimas 

Pranešėjas palaiko Komisijos pasiūlymą, kad licencijos išduoti ar aptarnauti mokėjimo 
priemones turėtų galioti Sąjungoje be geografinių apribojimų. Komisijos pasiūlytos  
priemonės padės sklandžiau veikti mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu vidaus 
rinkai – tai bus naudinga vartotojams ir mažmenininkams.

Sistemų ir apdorojimo paslaugą teikiančių subjektų atskyrimas ir sąveikumas 

Pranešėjas mano, jog būtina kuo didesnė konkurencija, kad visi apdorojimo paslaugą 
teikiantys subjektai galėtų vienodomis sąlygomis konkuruoti dėl sistemų klientų. Visgi 
pranešėjas mano, kad Komisijos pasiūlymas reikalauti atskirti mokėjimo sistemas ir 
apdorojimo paslaugą teikiančius subjektus teisinės formos, organizacijos ir sprendimų 
priėmimo proceso požiūriais yra neproporcingas ir neparemtas jokiu poveikio vertinimu. 

Pranešėjas mano, kad pakanka užtikrinti funkcinį abiejų veiklų atskyrimą ir tai, kad jokios 
teikiamos paslaugos nebūtų susietos su kokios nors kitos paslaugos pirkimo sąlyga. Be to, turi 
būti draudžiamas bet koks teritorinis diskriminavimas, susijęs su mokėjimo kortelių sistemose 
taikomomis apdorojimo taisyklėmis.

Sąjungoje veikiantys apdorojimo paslaugą teikiantys subjektai privalo užtikrinti, kad jų 
sistema būtų techniškai sąveiki su kitomis Sąjungoje veikiančių apdorojimo paslaugą 
teikiančių subjektų sistemomis. Tam reikia numatyti ilgesnį laikotarpį, negu numatytas 
reglamente, kad subjektai galėtų įvykdyti šiuos reikalavimus.

Kelių prekių ženklų naudojimo ir programėlės pasirinkimas

Komisija siūlo, kad išdavėjas galėtų integruoti visus kortelių prekių ženklus, kuriuos mano 
esant tikslinga, į vieną kortelę arba ta kortele grindžiamą priemonę, neprivalėdamas gauti 
sutikimo dėl tų prekių ženklų.
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Pranešėjas mano, kad šis pasiūlymas pažeidžia pagrindinius prekių ženklų konkurencijos 
principus. Prekės ženklo vertė ir galimybė laisvai platinti produktus yra esminis laisvos rinkos 
elementas, kurį reikia išsaugoti. Pasiūlymas, pagal kurį iš įmonės atimama prekybos produktu 
kontrolė ir įmonė gali būti priversta susitaikyti su tuo, kad jos prekės ženklas bus susietas su 
konkurentų arba abejotinos reputacijos prekės ženklais be aiškaus jos sutikimo, yra 
nepagrįstas.

Be to, atrodo, kad nėra argumentų, kurie įrodytų, jog esama su kelių prekių ženklų naudojimu 
susijusių problemų. Rinkoje yra daugybė kelių prekių ženklų kortelių atvejų.

Pranešėjas mano, kad su programėlių pasirinkimu susijusios priemonės gali duoti priešingų 
rezultatų, nei pageidaujama. Pavyzdžiui, tai, kad vartotojas negali turėti iš anksto pasirinkto 
mokėjimo būdo priemonės ir bus priverstas rinktis iš įvairių mokėjimo priemonių prekių 
ženklų kiekvieną kartą, kai turės atlikti mokėjimą, bus labai neefektyvu ir sukels daug 
problemų vartotojams, įskaitant galimus apsirikimus ir ilgesnį laukimo, kol bus atliktas 
mokėjimas, laiką.

Be to, šios priemonės gali sukliudyti naujovėms, skirtoms mokėjimams kortele paspartinti, 
tokioms kaip bekontaktės priemonės ar biometrinis sutikrinimas.  Naujovės yra viena iš 
pagrindinių naudojimo paskatų, todėl reikia vengti neigiamų pasekmių, kurios gali kelti 
kliūčių technologiniams laimėjimams ar sumenkinti jų patrauklumą.

Nuostatos dėl reikalavimų priimti visas korteles

Pranešėjas mano, kad Komisijos pasiūlymai šiuo klausimu nėra veiksmingas mechanizmas, 
palengvinantis naudojimąsi kortelėmis, kaip mokėjimo priemone. Šių pasiūlymų pasekmė bus 
tokia, kad vartotojai susidurs su tuo, kad jų kortelės nebus priimamos mokėjimo metu, jie 
praras pasitikėjimą ir nebepasikliaus elektroninėmis mokėjimo priemonėmis ir teiks 
pirmenybę mokėjimui grynaisiais.

Komisija siūlo, kad mokėjimo priemonės būtų vizualiai ir elektroniniu būdu atpažįstamos, 
sudarant galimybes gavėjams nedviprasmiškai nustatyti, kokių prekės ženklų ir kategorijų 
išankstinio mokėjimo, debeto, kredito ar verslo mokėjimo korteles arba tomis kortelėmis 
grindžiamus mokėjimus mokėtojas pasirenka. Pranešėjas mano, jog tikslinga, kad mokėjimo 
priemonės būtų elektroniniu būdu atpažįstamos, tačiau neproporcinga reikalauti, kad jos būtų 
atpažįstamos vizualiai.

Reikalavimas, kad priemonės būtų atpažįstamos vizualiai, įpareigos pakeisti visas mokėjimo 
korteles ES – šiuo metu tai daugiau kaip 725 mln. kortelių, įskaitant visas tokio keitimo 
sąnaudas. Be to, naujovių raida ir vis dažnesnis naujų mokėjimo priemonių, tokių kaip 
mobilusis telefonas ir kitos priemonės, naudojimas kelia klausimų, ar būtinos šios sąnaudos.

Nuostata dėl peržiūros

Pranešėjas siūlo, kad Komisija pateiktų ataskaitą dėl šio reglamento taikymo. Ataskaitoje turi 
būti išnagrinėti tokie aspektai, kaip tarpbankinių mokesčių dydžio tinkamumas ir skatinimo 
priemonės, atsižvelgiant į įvairių mokėjimo priemonių naudojimą ir sąnaudas bei naujų 
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dalyvių ir naujų technologijų patekimo į įvairias nacionalines rinkas lygį. Taip pat joje turi 
būti įvertintas poveikis vartotojams ir prekiautojams.


