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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par starpbanku komisijas 
maksām, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem
(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0550),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. panta 
1. punktu saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0241/2013),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada .. atzinumu1,

– ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2013. gada .. atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas atzinumu (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ir svarīgi nodrošināt, ka noteikumi par 
starpbanku komisijas maksām, ko maksā 
vai saņem maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji, netiek apieti, izmantojot 
alternatīvas maksu plūsmas, ko saņem 
izdodošie maksājumu pakalpojumu 

(23) Ir svarīgi nodrošināt, ka noteikumi par 
starpbanku komisijas maksām, ko maksā 
vai saņem maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji, netiek apieti, izmantojot 
alternatīvas maksu plūsmas, ko saņem 
izdodošie maksājumu pakalpojumu 

                                               
1 OV C ... / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 OV C ... / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.



PE522.956v01-00 6/24 PR\1009030LV.doc

LV

sniedzēji. Lai no tā izvairītos, “neto 
kompensācija” par maksām, ko izdodošais 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs maksā 
un saņem no maksājumu karšu shēmas, 
būtu jāuzskata par starpbanku komisijas 
maksu. Lai pārbaudītu, vai notiek 
noteikumu apiešana, aprēķinot starpbanku 
komisijas maksu, būtu jāņem vērā 
maksājumu vai stimulu kopējā summa, ko 
izdodošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs par regulētajiem darījumiem ir 
saņēmis no maksājumu karšu shēmas, 
atņemot no tās maksas, ko izdodošais 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir 
samaksājis shēmai. Vērā ņemamie 
maksājumi, stimuli un maksas varētu būt 
tieši (t. i., saistīti ar apjomu vai konkrēto 
darījumu), vai netieši (tostarp tirgvedības 
stimuli, piemaksas, rabati par atbilstību 
noteiktiem darījumu apjomiem).

sniedzēji. Lai no tā izvairītos, “neto
kompensācija” par maksām, ko izdodošais 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs maksā 
un saņem no maksājumu karšu shēmas, 
būtu jāuzskata par starpbanku komisijas 
maksu. Lai pārbaudītu, vai notiek 
noteikumu apiešana, aprēķinot starpbanku 
komisijas maksu, būtu jāņem vērā 
maksājumu vai stimulu kopējā summa, ko 
izdodošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs tiešā saistībā ar maksājumu
darījumiem ir saņēmis no maksājumu karšu 
shēmas, atņemot no tās maksas, ko 
izdodošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs ir samaksājis shēmai.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Shēmas un infrastruktūras nodalīšana 
varētu ļaut visiem apstrādātājiem konkurēt 
attiecībā uz shēmu klientiem. Izmaksas par 
apstrādi veido būtisku daļu no kopējām 
kartes pieņemšanas izmaksām, tāpēc ir 
svarīgi, lai šis vērtības ķēdes posms tiktu 
atvērts efektīvai konkurencei. Pamatojoties 
uz shēmas un infrastruktūras nodalīšanu, 
karšu shēmām un apstrādes struktūrām
vajadzētu būt neatkarīgām juridiskās 
formas, organizācijas un lēmumu 
pieņemšanas procesa ziņā. Tās nedrīkstētu 
darboties diskriminējoši, piemēram, 
savstarpēji piemērojot izdevīgākus 
nosacījumus vai sniedzot privileģētu 
informāciju, kas nav pieejama to 

(25) Shēmas un infrastruktūras nodalīšana 
varētu ļaut visiem apstrādātājiem konkurēt 
attiecībā uz shēmu klientiem. Izmaksas par 
apstrādi veido būtisku daļu no kopējām 
kartes pieņemšanas izmaksām, tāpēc ir 
svarīgi, lai šis vērtības ķēdes posms tiktu 
atvērts efektīvai konkurencei. Pamatojoties 
uz shēmas un infrastruktūras nodalīšanu, 
karšu shēmām un apstrādes darbībām
vajadzētu būt nošķirtām organizācijas un 
lēmumu pieņemšanas procesa ziņā. Tās 
nedrīkstētu darboties diskriminējoši, 
piemēram, savstarpēji piemērojot 
izdevīgākus nosacījumus vai sniedzot 
privileģētu informāciju, kas nav pieejama 
to konkurentiem attiecīgajā tirgus 
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konkurentiem attiecīgajā tirgus segmentā, 
piemērojot pārmērīgas informēšanas 
prasības to konkurentiem attiecīgajā tirgus 
segmentā, šķērssubsidējot to attiecīgo 
darbību vai veicot kopīgus pārvaldības 
pasākumus. Šāda diskriminējoša prakse 
veicina tirgus sadrumstalotību, negatīvi 
ietekmē jaunu dalībnieku ienākšanu tirgū 
un neļauj rasties Eiropas mēroga 
dalībniekiem, tādējādi kavējot iekšējā 
tirgus izveidi karšu, interneta un mobilo 
maksājumu jomā un kaitējot 
mazumtirgotājiem, uzņēmumiem un 
patērētājiem.

segmentā, piemērojot pārmērīgas 
informēšanas prasības to konkurentiem 
attiecīgajā tirgus segmentā, šķērssubsidējot 
to attiecīgo darbību vai veicot kopīgus 
pārvaldības pasākumus. Šāda 
diskriminējoša prakse veicina tirgus 
sadrumstalotību, negatīvi ietekmē jaunu 
dalībnieku ienākšanu tirgū un neļauj rasties 
Eiropas mēroga dalībniekiem, tādējādi 
kavējot iekšējā tirgus izveidi karšu, 
interneta un mobilo maksājumu jomā un 
kaitējot mazumtirgotājiem, uzņēmumiem 
un patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Visu karšu pieņemšanas noteikums ir 
divējāds pienākums, ko izdodošie 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji un 
maksājumu karšu shēmas uzliek 
maksājumu saņēmējiem, — no vienas 
puses, pieņemt visas viena zīmola kartes 
(“visu produktu pieņemšanas” elements) 
neatkarīgi no šo karšu izmaksām un, no 
otras puses, pieņemt tās neatkarīgi no 
kartes atsevišķās izdevējbankas (“visu 
izdevēju pieņemšanas” elements). 
Maksājumu shēmas un maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji var uzlikt šādu 
pienākumu maksājuma saņēmējiem, jo 
tas ir patērētāju interesēs, ka attiecībā uz 
vienas un tās pašas kategorijas kartēm 
maksājuma saņēmējs neizturas 
diskriminējoši pret izdevējiem vai karšu 
turētājiem. Tāpēc, lai gan “visu izdevēju 
pieņemšanas” elements noteikumā par 
visu karšu pieņemšanu ir pamatots 
maksājumu karšu shēmas noteikums, jo 

svītrots
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tas liedz maksājumu saņēmējiem 
diskriminējoši izturēties pret atsevišķajām 
bankām, kas izdevušas karti, “visu 
produktu pieņemšanas” elements būtībā 
ir sasaistīšanas prakse, kuras ietekmē 
zemas maksas karšu pieņemšana tiek 
sasaistīta ar augstas maksas kartēm. Ja 
noteikumā par visu karšu pieņemšanu 
tiktu atcelts “visu produktu pieņemšanas” 
elements, tirgotāji varētu izvēlēties 
pieņemt vienīgi zemu vai zemāku izmaksu 
maksājumu kartes, kas, samazinot 
tirgotāju izmaksas, sniegtu labumu arī 
patērētājiem. Tādā gadījumā tirgotāji, kas 
pieņem debetkartes, nebūtu spiesti 
pieņemt arī kredītkartes, un tie, kuri 
pieņem kredītkartes, nebūtu spiesti 
pieņemt komerckartes. Tomēr, lai 
aizsargātu patērētāju un tā spēju 
iespējami bieži lietot maksājumu kartes, 
būtu jānosaka pienākums, ka tirgotājiem 
ir jāpieņem visas kartes, uz kurām attiecas 
tā pati regulētā starpbanku komisijas 
maksa. Turklāt šāds ierobežojums radītu 
lielāku konkurenci attiecībā uz kartēm, 
kuru starpbanku komisijas maksas netiek 
reglamentētas saskaņā ar šo regulu, jo 
tirgotāji iegūtu lielāku ietekmi sarunās 
par nosacījumiem, ar kādiem tie pieņem 
šādas kartes.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai ierobežojumi attiecībā uz visu 
karšu pieņemšanas noteikumu darbotos 
efektīvi, ir obligāti nepieciešama noteikta 
informācija. Pirmkārt, maksājumu 
saņēmējiem vajadzētu būt līdzekļiem, lai 
identificētu dažādo kategoriju kartes.

(30) Maksājumu saņēmējiem vajadzētu būt 
līdzekļiem, lai identificētu dažādo 
kategoriju kartes. Tāpēc dažādās 
kategorijas vajadzētu spēt identificēt ar 
elektroniskas ierīces palīdzību. Arī 
maksātājam vajadzētu būt informētam par 
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Tāpēc dažādās kategorijas vajadzētu spēt 
identificēt vizuāli un ar elektroniskas 
ierīces palīdzību. Otrkārt, arī maksātājam 
vajadzētu būt informētam par tā 
maksājumu instrumenta(-u) pieņemšanu 
attiecīgā tirdzniecības vietā. Nepieciešams, 
lai maksājuma saņēmējs maksātājam 
jebkādus ierobežojumus saistībā ar 
attiecīgā zīmola izmantošanu darītu 
zināmus tajā pašā laikā un ar tādiem 
pašiem nosacījumiem kā informāciju, ka 
attiecīgais zīmols tiek pieņemts.

tā maksājumu instrumenta(-u) pieņemšanu 
attiecīgā tirdzniecības vietā.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) skaidras naudas izņemšanai no 
bankomātiem un

(b) skaidras naudas izņemšanai vai jebkura 
darījuma, izņemot preču vai pakalpojumu 
pārdošanu, veikšanai, izmantojot 
bankomātu, un

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) “debetkartes darījums” ir maksājuma 
darījums ar karti, tostarp ar priekšapmaksas 
kartēm, kas piesaistītas norēķinu vai 
noguldījumu kontam, kurā darījums tiek 
debitēts, vēlākais, 48 stundas pēc darījuma 
autorizēšanas/iniciēšanas.

(4) “debetkartes darījums” ir maksājuma 
darījums ar karti, tostarp ar priekšapmaksas 
kartēm, kas piesaistītas norēķinu vai 
noguldījumu kontam, kurā darījums tiek 
debitēts, vēlākais, 48 stundas pēc klīringa 
veikšanas par šo darījumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) “kredītkartes darījums” ir tāds 
maksājuma darījums ar karti, kura norēķins 
tiek veikts vēlāk nekā 48 stundas pēc 
darījuma autorizēšanas/iniciēšanas;

(5) “kredītkartes darījums” ir tāds 
maksājuma darījums ar karti, kura norēķins 
tiek veikts vēlāk nekā 48 stundas pēc 
klīringa veikšanas par šo darījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) “pārrobežu maksājuma darījums” ir 
tāds kartes maksājums vai kartei piesaistīts 
maksājuma darījums, ko iniciē maksātājs 
vai maksājuma saņēmējs, ja maksātāja 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs un 
maksājuma saņēmēja maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēti 
dažādās dalībvalstīs vai ja maksājumu 
karti ir izdevis maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs, kas reģistrēts dalībvalstī, kura 
nav tirdzniecības vietas dalībvalsts;

(8) “pārrobežu maksājuma darījums” ir 
tāds kartes maksājums vai kartei piesaistīts 
maksājuma darījums, ko iniciē maksātājs 
vai maksājuma saņēmējs, ja maksājumu 
karti ir izdevis maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs, kas reģistrēts dalībvalstī, kura 
nav tirdzniecības vietas dalībvalsts;

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) „reģistrēts” — darbojas kā 
uzņēmums vai ar pārstāvja starpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 25.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) „vidējais svērtais lielums” ir 
samaksāto kredītkartes vai debetkartes 
starpbanku komisijas maksu kopējā 
summa, kas dalīta ar saistīto darījumu 
kopējo daudzumu tajā pašā laikposmā;

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc diviem mēnešiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz pārrobežu debetkaršu 
darījumiem nepiedāvā vai nepieprasa par 
katru darījumu tādu starpbanku komisijas 
maksu vai citu saskaņotu atlīdzību ar 
līdzvērtīgu mērķi vai sekām, kas pārsniedz 
0,2 % no darījuma vērtības.

1. Pēc diviem mēnešiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz pārrobežu debetkaršu 
darījumiem nepiedāvā vai nepieprasa par 
katru darījumu tādu starpbanku komisijas 
maksu vai citu saskaņotu atlīdzību ar 
līdzvērtīgu mērķi vai sekām, kas vidējā 
svērtā lieluma izteiksmē pārsniedz 0,2 % 
no darījuma vērtības.

Or. en
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc diviem mēnešiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz pārrobežu kredītkaršu 
darījumiem nepiedāvā vai nepieprasa par 
katru darījumu tādu starpbanku komisijas 
maksu vai citu saskaņotu atlīdzību ar 
līdzvērtīgu mērķi vai sekām, kas pārsniedz 
0,3 % no darījuma vērtības.

2. Pēc diviem mēnešiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz pārrobežu kredītkaršu 
darījumiem nepiedāvā vai nepieprasa par 
katru darījumu tādu starpbanku komisijas 
maksu vai citu saskaņotu atlīdzību ar 
līdzvērtīgu mērķi vai sekām, kas vidējā 
svērtā lieluma izteiksmē pārsniedz 0,3 % 
no darījuma vērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc diviem gadiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
debetkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 
darījumu tādu starpbanku komisijas maksu 
vai citu saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu 
mērķi vai sekām, kas pārsniedz 0,2 % no 
darījuma vērtības.

1. Pēc diviem gadiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
debetkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 
darījumu tādu starpbanku komisijas maksu 
vai citu saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu 
mērķi vai sekām, kas vidējā svērtā lieluma 
izteiksmē pārsniedz 0,2 % no darījuma 
vērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc diviem gadiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
kredītkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 
darījumu tādu starpbanku komisijas maksu 
vai citu saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu 
mērķi vai sekām, kas pārsniedz 0,3 % no 
darījuma vērtības.

2. Pēc diviem gadiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
kredītkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 
darījumu tādu starpbanku komisijas maksu 
vai citu saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu 
mērķi vai sekām, kas vidējā svērtā lieluma 
izteiksmē pārsniedz 0,3 % no darījuma 
vērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 3. un 4. pantā minēto maksimālo 
robežvērtību piemērošanas nolūkā jebkādu 
neto kompensāciju, ko izdevējbanka
attiecībā uz maksājumu darījumiem saņem 
no maksājumu kartes shēmas, uzskata par 
daļu no starpbanku komisijas maksas.

Regulas 3. pantā minēto maksimālo 
robežvērtību piemērošanas nolūkā jebkādu 
neto kompensāciju, ko izdodošais 
maksājuma pakalpojuma sniedzējs saņem
attiecībā uz maksājumu darījumiem, 
uzskata par daļu no starpbanku komisijas 
maksas.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksājumu karšu shēmas un apstrādes
struktūras ir neatkarīgas juridiskās 
formas, organizācijas un lēmumu 
pieņemšanas ziņā. Tās vienlīdzīgi izturas 

1. Maksājumu karšu shēmas un apstrādes
darbības tiek nošķirtas. Maksājumu karšu 
shēmas, kas piedāvā apstrādes 
pakalpojumus, nepadara jebkāda to sniegtā 
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pret saviem meitasuzņēmumiem vai 
akcionāriem, no vienas puses, un šo 
shēmu lietotājiem un citiem 
līgumpartneriem, no otras puses, un
nepadara jebkāda to sniegtā pakalpojuma 
nodrošināšanu nekādā veidā atkarīgu no tā, 
vai līgumslēdzēja puse pieņem citus
shēmas piedāvātos pakalpojumus.

pakalpojuma nodrošināšanu nekādā veidā 
atkarīgu no tā, vai to līgumslēdzēja puse 
pieņem jebkurus citus shēmu piedāvātos 
pakalpojumus. Tās savas cenas par 
maksājumu karšu shēmu un apstrādes 
darbībām nenorāda kopā un neizmanto 
šķērssubsīdijas starp minētajām 
darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksājumu karšu shēmas nodrošina 
iespēju, ka atsevišķu karšu darījumu 
autorizēšanas un tīrvērtes ziņas var nodalīt 
un apstrādāt dažādas apstrādes struktūras.

2. Apstrādes struktūras nodrošina iespēju, 
ka atsevišķu karšu darījumu autorizēšanas 
un tīrvērtes ziņas var nodalīt un apstrādāt 
dažādas apstrādes struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksājumu karšu shēmu apstrādes 
noteikumos ir aizliegta jebkāda veida 
teritoriāla diskriminācija.

3. Apstrādes struktūru apstrādes 
noteikumos ir aizliegta jebkāda veida 
teritoriāla diskriminācija.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Apstrādes struktūras Savienībā, 
izmantojot starptautisko un Eiropas 
standartizācijas organizāciju izstrādātus 
standartus, nodrošina, ka to sistēma ir 
tehniski sadarbspējīga ar citām apstrādes 
struktūru sistēmām Savienībā. Turklāt 
apstrādes struktūras nepieņem vai 
nepiemēro tādus darbības noteikumus, kas 
ierobežo sadarbspēju ar citām apstrādes 
struktūrām Savienībā.

4. Līdz ..* [viens gads pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] apstrādes struktūras 
Savienībā, izmantojot starptautisko un 
Eiropas standartizācijas organizāciju 
izstrādātus standartus, nodrošina, ka to 
sistēma ir tehniski sadarbspējīga ar citām 
apstrādes struktūru sistēmām Savienībā 
Turklāt apstrādes struktūras nepieņem vai 
nepiemēro tādus darbības noteikumus, kas 
ierobežo sadarbspēju ar citām apstrādes 
struktūrām Savienībā.

EBI, cieši sadarbojoties ar SEPA Padomi, 
nosaka prasības, kas maksājumu 
sistēmām, maksājumu shēmām un 
apstrādes struktūrām ir jāievēro, lai 
nodrošinātu pilnībā atvērtu un 
konkurētspējīgu karšu apstrādes tirgu. Šīs 
prasības nosaka līdz ..* [divi gadi pēc šīs 
regulas stāšanās datuma], un attiecīgā 
gadījumā tās regulāri atjaunina.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants svītrots
Zīmolu koplietošana (co-badging) un 
lietojumprogrammas izvēle
1. Visi shēmu noteikumi un licences 
nolīgumu noteikumi, kas izdevējam traucē 
vai neļauj attiecībā uz karti, telesakaru, 
digitālu vai IT ierīci koplietot divus vai 
vairākus atšķirīgu maksājumu 
instrumentu zīmolus, ir aizliegta.
2. Shēmu noteikumos un licences 
nolīgumu noteikumos izdevējiem un 
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pieņēmējiem piemērotie atšķirīgie 
nosacījumi par zīmolu koplietošanu 
attiecībā uz karti, telesakaru, digitālu vai 
IT ierīci ir objektīvi pamatoti un 
nediskriminējoši.
3. Maksājumu karšu shēmas kartes 
izdodošajiem un pieņemošajiem 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem 
attiecībā uz darījumiem, kas veikti ar 
jebkādu ierīci, uz kuras attēlots šādas 
shēmas zīmols, taču kas neizmanto minēto 
shēmu, neuzliek prasības par ziņošanu, 
pienākumus segt maksas vai citus 
pienākumus.
4. Visi maršrutēšanas principi, kuru 
mērķis ir vadīt darījumus, izmantojot 
īpašu kanālu vai procesu, un citi tehniski 
un drošības standarti un prasības par 
apiešanos ar kartēm, telesakaru, 
digitālām vai IT ierīcēm, uz kurām 
attiecas vairāki maksājumu karšu zīmoli, 
ir nediskriminējošas un tiek piemērotas 
nediskriminējošā veidā.
5. Ja maksājumu ierīces sniedz izvēli starp 
dažādiem maksājumu instrumentu 
zīmoliem, attiecīgajam maksājuma 
darījumam piemērojamo zīmolu 
tirdzniecības vietā nosaka maksātājs.
6. Maksājumu karšu shēmas, izdevēji, 
pieņēmēji un maksājumu karšu apstrādes 
infrastruktūras pakalpojumu sniedzēji 
maksājumu instrumentā vai aprīkojumā, 
ko izmanto tirdzniecības vietā, neievieto 
automātiskus mehānismus, 
programmatūru vai iekārtas, kas 
maksātājam, lietojot koplietotu zīmolu 
maksājumu instrumentu, ierobežo 
lietojumprogrammas izvēli.

Or. en
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pieņēmēji par dažādu kategoriju un 
atšķirīgu zīmolu maksājumu kartēm 
maksājumu saņēmējiem piedāvā un no 
tiem iekasē atsevišķi norādītas tirgotāju 
apkalpošanas maksas, izņemot, ja tirgotāji 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem 
rakstiski pieprasa uzlikt vienotas 
apkalpošanas maksas.

1. Pieņēmēji par dažādu kategoriju un 
atšķirīgu zīmolu maksājumu kartēm 
maksājumu saņēmējiem piedāvā iekasēt
atsevišķi norādītas tirgotāju apkalpošanas 
maksas.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Noteikums par visu karšu pieņemšanu Elektroniskā identifikācija

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksājumu shēmas un maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji nepiemēro 
noteikumus, kas maksājumu saņēmējiem, 
kuri pieņem kartes un citus maksājumu 
instrumentus, ko maksājumu instrumentu 
shēmas ietvaros izsniedzis viens 
izdodošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs, var uzlikt pienākumu pieņemt 
arī citus tā paša zīmola un/vai kategorijas 

svītrots
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maksājumu instrumentus, ko tajā pašā 
shēmā izsnieguši citi izdodošie 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, 
izņemot, ja tiem piemēro to pašu regulēto 
starpbanku komisijas maksu.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētais 
ierobežojums noteikumam par visu karšu 
pieņemšanu neskar maksājumu shēmu un 
maksājumu pakalpojumu sniedzēju 
iespēju paredzēt, ka noteiktas kartes nevar 
atteikt, pamatojoties uz izdodošā 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai 
kartes turētāja identitāti.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tirgotāji, kas nolemj nepieņemt visas 
noteiktas maksājumu karšu shēmas kartes 
vai citus maksājumu instrumentus, 
skaidri un nepārprotami par to informē 
patērētājus, vienlaikus informējot tos par 
citām minētās shēmas kartēm un 
maksājumu instrumentiem, kas tiek 
pieņemti. Šo informāciju uzskatāmi 
izvieto pie veikala ieejas, kases vai tīmekļa 
vietnē, vai uz cita piemērojama 
elektroniska vai mobila līdzekļa, un laikus 

svītrots
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sniedz maksātājam, pirms viņš noslēdz 
pirkuma līgumu ar maksājuma saņēmēju.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izdodošie maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji nodrošina, ka to maksājumu 
instrumenti ir vizuāli un elektroniski 
identificējami, ļaujot maksājumu 
saņēmējiem nepārprotami identificēt, kāda 
zīmola vai kategorijas priekšapmaksas 
kartes, debetkartes, kredītkartes vai 
komerckartes vai tām piesaistītus 
maksājumus izvēlas maksātājs.

Līdz ..* [viens gads pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] izdodošie maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka to 
maksājumu instrumenti ir vizuāli un 
elektroniski identificējami, ļaujot 
maksājumu saņēmējiem nepārprotami 
identificēt, kāda zīmola vai kategorijas 
priekšapmaksas kartes, debetkartes, 
kredītkartes vai komerckartes vai tām 
piesaistītus maksājumus izvēlas maksātājs.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Divu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās
spēkā dalībvalstis Komisijai paziņo par šīm 
struktūrām. Tās nekavējoties informē 
Komisiju par jebkādām turpmākām 
izmaiņām attiecībā uz šīm struktūrām.

2. Dalībvalstis līdz ... * [divi mēneši pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā] Komisijai paziņo 
par šīm struktūrām. Tās nekavējoties 
informē Komisiju par jebkādām 
turpmākām izmaiņām attiecībā uz šīm 
struktūrām.

Or. en
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Četrus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par tās piemērošanu. 
Komisija ziņojumā jo īpaši izvērtē to, cik 
atbilstoši ir starpbanku komisijas maksu 
līmeņi un novirzīšanas mehānismi, 
piemēram, maksas, ņemot vērā dažādo 
maksājumu līdzekļu izmantojumu un 
izmaksas un līmeni, kādā jauni dalībnieki 
un jaunas tehnoloģijas ienāk tirgū.

Četrus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par tās piemērošanu. 
Komisija ziņojumā jo īpaši izvērtē to, cik 
atbilstoši ir starpbanku komisijas maksu 
līmeņi un novirzīšanas mehānismi, 
piemēram, maksas, ņemot vērā dažādo 
maksājumu līdzekļu izmantojumu un 
izmaksas un līmeni, kādā jauni dalībnieki 
un jaunas tehnoloģijas ienāk tirgū, un 
ietekmi uz patērētājiem un tirgotājiem.

Or. en
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Referents atbalsta šā priekšlikuma mērķi –– palīdzēt izveidot Eiropas Savienības mēroga 
maksājumu tirgu, kas ļaus patērētājiem, mazumtirgotājiem un citiem uzņēmumiem pilnībā 
izmantot ES iekšējā tirgus sniegtās priekšrocības atbilstīgi stratēģijai „Eiropa 2020” un 
Eiropas digitalizācijas programmai.

Referents pauž nožēlu par to, ka Eiropas Komisijas priekšlikumu pamatā nav pamatīgs 
ietekmes novērtējums, kas parādītu, ka tās priekšlikumi sniegs cerētos labumus visām 
ieinteresētajām pusēm. Tādēļ uzskata, ka ļoti rūpīgi būtu jāizvērtē ietekme, ko varētu radīt 
daži Komisijas ierosinātie priekšlikumi, lai novērstu noteiktajam mērķim neatbilstošus 
rezultātus, kas varētu radīt jaunas problēmas maksājumu instrumentu lietotājiem.

Piemērošanas joma

Komisija ierosina piemērošanas jomā iekļaut visas četrpusējās un trīspusējās maksājumu 
karšu shēmas. Tomēr trīspusējām maksājumu karšu shēmām neparedz piemērot noteikumus 
par starpbanku komisijas maksu ierobežojumiem un 7. panta noteiktumus par maksājumu 
karšu shēmas un apstrādes struktūru nodalīšanu. 

Šādi izņēmumu neattieksies uz tām trīspusējām maksājumu karšu shēmām, kuras piešķir 
licences citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem maksājumu karšu izdošanai un/vai 
pieņemšanai. Šādā situācijā tās pilnībā tiks uzskatītas par četrpusējo maksājumu karšu 
shēmām.

Referents uzskata, ka šim priekšlikumam jāgarantē vienlīdzīgi konkurences apstākļi, 
nodrošinot, ka četrpusējās un trīspusējās maksājumu karšu shēmas var savstarpēji konkurēt, 
pamatojoties uz vienlīdzīgiem noteikumiem, tāpat kā jaunie tirgus dalībnieki un jaunās 
tehnoloģijas.

Starpbanku komisijas maksas

Eiropas Komisija ierosina ieviest starpbanku komisijas maksas ierobežojumus pārrobežu un 
vietējiem darījumiem. Komisijas priekšlikums paredz 0,2 % ierobežojumu darījumiem ar 
debetkartēm, un 0,3 % ierobežojumu darījumiem ar kredītkartēm. Šādi ierobežojumi šķiet 
pilnīgi patvaļīgi, jo līdz šim nav veikts ietekmes novērtējums, kurš tos pamatotu un kurā būtu 
analizēta to ietekme dalībvalstu tirgos.

Referents atgādina, ka starp dalībvalstu karšu tirgiem pastāv noteiktas strukturālas atšķirības. 
Minētajās atšķirībās ietilpst tādi faktori kā karšu izplatības līmenis, darījumu apjoms, 
viltojumu līmenis, katra tirgus specifiskais raksturs un īpatnības (procentuāla daļa, ko veido 
debeta kartes un kredītkartes, neklātienē veiktu darījumu attiecība pret klātienē veiktiem 
darījumiem, bankomātu skaits uz vienu iedzīvotāju utt.).
Šīs atšķirības, ko pati Komisija atzīst savā priekšlikuma tekstā un izmanto kā pamatojumu, 
ierosinot, ka starpbanku komisijas maksas līmeņi pārrobežu un vietējiem darījumiem stāsies 
spēkā dažādos laikos, būtu rūpīgi jāanalizē un jāizvērtē saistībā ar ietekmi, ko šādi 
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ierosinājumi varētu izraisīt dažādu dalībvalstu tirgos. Šāda analīze vēl nav veikta.

Referents šajā tiesību akta sagatavošanas posmā atbalsta Komisijas ierosinājumus, tomēr 
uzskata, ka būtu jārīko aktīvas debates par minēto robežvērtību piemērotību, pamatojoties uz 
padziļinātu novērtējumu.  Tādēļ referents patur tiesības šajā jautājumā iesniegt citus 
priekšlikumus tiesību akta sagatavošanas turpmākajos posmos, ja tas būs vajadzīgs.

Nedrīkstētu pieļaut, ka dalībvalstīs, kuru tirgus ir vāji attīstīts, šādas starpbanku komisijas 
maksas būtiski mazinātu stimulus izmantot maksājumu kartes. Starpbanku komisijas maksu 
ierobežojumi nedrīkst vājināt stimulus to investīciju veikšanai, kas vajadzīgas maksājumu 
tīklu attīstībai dalībvalstīs, ieguldījumiem inovācijās un cīņai pret krāpniecību.

No otras puses, referents atbalsta zināmas elastības ieviešanu starpbanku komisijas maksu 
ierobežojumos, lai tos aprēķinātu kā vidējo svērto vērtību no visiem darījumiem, nevis kā 
konkrētas summas. Tas ļautu izmantot atšķirīgu pieeju jomām ar dažādiem maksājumu 
termiņiem un riku, kā arī stimulēt jauno tehnoloģiju vai drošāku maksāšanas veidu ieviešanu. 

Licenzēšana

Referents atbalsta Komisijas priekšlikumu par to, ka atļaujām izdot vai pieņemt maksājumu 
instrumentus Savienībā vajadzētu būt spēkā bez ģeogrāfiskiem ierobežojumiem.  Komisijas 
ierosinātie pasākumi veicina karšu, interneta un mobilo maksājumu iekšējā tirgus netraucētu 
darbību, no kā labumu gūtu patērētāji un mazumtirgotāji.

Karšu shēmu un apstrādes struktūru nodalīšana un sadarbspēja 

Referents uzskata, ka ir nepieciešamas lielāka konkurence, lai visas apstrādes struktūras, 
pamatojoties uz vienlīdzīgiem noteikumiem, varētu konkurēt, piesaistot karšu shēmu klientus. 
Tomēr uzskata, ka Komisijas priekšlikums, kas paredz prasību, ka karšu shēmām un apstrādes 
struktūrām vajadzētu būt neatkarīgām juridiskās formas, organizācijas un lēmumu 
pieņemšanas procesa ziņā, nav līdzsvarots, un tā pamatā nav ietekmes novērtējuma. 

Referents uzskata, ka pietiek ar abu aktivitāšu funkcionālu nodalīšanu un to, ka tiek garantēts, 
ka, pieņemot kādu citu pakalpojumu, netiek kavēta to pakalpojumu sniegšana. No otras puses, 
maksājumu karšu shēmu apstrādes noteikumos ir jāaizliedz jebkāda veida teritoriāla 
diskriminācija.

Savienības apstrādes struktūrām jāgarantē, ka to sistēmas ir tehniski sadarbspējīgas ar pārējām 
apstrādes struktūrām dalībvalstīs. Tādēļ ir jāparedz ilgāks laika periods par regulā noteikto, lai 
iestādes varētu īstenot šos noteikumus.

Zīmolu koplietošana (co-badging) un lietojumprogrammas izvēle

Komisija ierosina izdevējam vienā kartē vai maksājumu ierīcē, kas ir tās pamatā, iekļaut visus 
karšu zīmolus, ko tā uzskata par atbilstošiem, nenosakot prasību saņemt  atļauju no attiecīgo 
zīmolu īpašniekiem.

Referents uzskata, ka šis priekšlikums ir pretrunā zīmolu konkurences pamatnoteikumiem. 



PR\1009030LV.doc 23/24 PE522.956v01-00

LV

Zīmola vērtība un preču brīva aprite tirgū ir būtiski brīvā tirgus elementi, kas jāsaglabā. Nav 
izprotams ierosinājums, kas paredz, ka uzņēmumi zaudēs kontroli pār savu produktu 
tirdzniecību –– tiem būtu jāpieļauj savu zīmolu apvienošana ar konkurentu zīmoliem, kuriem 
varbūt ir apšaubāma reputācija, un viņu piekrišana tam nebūs nepieciešama.

No otras puses, nav pamata uzskatīt, ka pastāv problēmas saistībā ar zīmolu koplietošanu. 
Mūsdienās tirgū pastāv daudzas un dažādas kartes, kurās tiek koplietoti vairāki zīmoli.

Referents uzskata, ka pasākumi saistībā ar lietojumprogrammu izvēli var radīt nevēlamu 
efektu. Piemēram, ja lietotājam nebūs viens automātiski noteikts maksāšanas instruments un 
viņam katru reizi, veicot maksājumu, būs jāizvēlas starp dažādu zīmolu maksājumu 
instrumentiem, tas radīs būtisku efektivitātes pasliktināšanos un lielus sarežģījumus 
lietotājiem, iespējamas kļūmes, kā arī palielinās maksājumu izpildes laiku.

Turklāt šādi pasākumi var kavēt visu veidu inovācijas, ar kurām veicina maksājumus ar karti, 
piemēram, bezkontakta risinājumus vai biometrisko autentifikāciju. Inovācija ir viens no 
galvenajiem stimulējošiem principiem karšu izmantošanas veicināšanai, tāpēc būtu jāizvairās 
no negatīvas ietekmes, kas var radīt šķēršļus vai mazināt jauno tehnoloģiju pievilcību.

Noteikums par visu karšu pieņemšanu

Referents uzskata, ka Komisijas ierosinājumi šajā jautājumā neveido efektīvu mehānismu, ar 
kuru atvieglo karšu kā maksāšanas instrumentu izmantošanu. Šo ierosinājumu ieviešanas 
rezultātā patērētāji varētu nonākt situācijā, ka viņu kartes maksāšanas brīdī netiek pieņemtas, 
tiek zaudēta uzticība un rodas nedrošība par elektroniskajiem maksāšanas instrumentiem, 
priekšroku dodot maksāšanai skaidrā naudā.

Komisija ierosina, ka maksājumu instrumenti ir vizuāli un elektroniski identificējami, ļaujot 
maksājumu saņēmējiem nepārprotami identificēt, kāda zīmola vai kategorijas priekšapmaksas 
kartes, debetkartes, kredītkartes vai komerckartes vai tām piesaistītus maksājumus, izvēlas 
maksātājs. Referents uzskata, ka maksāšanas instrumentiem vajadzētu būt elektroniski 
identificējamiem, taču, viņaprāt, pieprasīt vizuālo identificēšanu ir pārspīlēti. 

Vizuālās identificēšanas prasības noteikšanas dēļ nāktos nomainīt visas Savienībā esošās 
maksājumu kartes (pašreiz to ir vairāk nekā 725 miljoni), uzņemoties visas ar to saistītās 
izmaksas. No otras puses, inovāciju attīstība un jaunu maksāšanas iespēju, piemēram, 
izmantojot mobilo tālruni vai citus līdzekļu, popularitātes pieaugums rada šaubas par 
nepieciešamību uzņemties iepriekš minētās izmaksas. 

Pārskatīšanas klauzula

Referents ierosina Komisijai sagatavot ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Komisijas 
ziņojumā jo īpaši vajadzētu izvērtēt to, cik atbilstoši ir starpbanku komisijas maksu līmeņi un 
novirzīšanas mehānismi, piemēram, maksas, ņemot vērā dažādo maksājumu līdzekļu 
izmantojumu un izmaksas, kā arī jauno dalībnieku un jauno tehnoloģiju līmeni dažādu 
dalībvalstu tirgos. Tāpat izvērtēs arī tās ietekmi uz patērētājiem un uzņēmumiem.
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