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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem 
i kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 
symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie 
nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub 
przekreślenie zastąpionego tekstu.
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych 
w oparciu o kartę
(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0550),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7–0241/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia … 
2013 r.1,

– uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia … 2013 r.2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7–0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

                                               
1 Dz.U. C … /Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dz.U. C … /Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ważne jest, aby zapewnić, by przepisy 
dotyczące opłat interchange, które mają 
zostać zapłacone lub otrzymane przez 
dostawców usług płatniczych, nie były 
obchodzone w wyniku wprowadzania 
alternatywnych przepływów opłat na rzecz 
dostawców usług płatniczych wydających 
karty. Aby tego uniknąć, za opłatę 
interchange należy uznawać „kwotę netto” 
opłat uiszczonych i otrzymanych przez 
dostawców usług płatniczych wydających 
karty od systemu kart płatniczych. W celu 
sprawdzenia czy dochodzi do obchodzenia
przepisów, przy obliczaniu opłaty 
interchange należy uwzględnić całkowitą 
kwotę płatności lub zachęt otrzymanych 
przez dostawcę usług płatniczych 
wydającego karty od systemu kart 
płatniczych w odniesieniu do 
regulowanych transakcji pomniejszoną o 
opłaty uiszczone na rzecz systemu przez 
dostawcę usług płatniczych wydającego 
karty. Płatności, zachęty i opłaty, które 
należy uwzględnić, mogą mieć charakter 
bezpośredni (tj. są uwarunkowane
wolumenem transakcji lub charakterem 
transakcji) lub pośredni (obejmują 
zachęty handlowe, premie i rabaty za 
osiągnięcie określonych wolumenów 
transakcji).

(23) Ważne jest, aby zapewnić, by przepisy 
dotyczące opłat interchange, które mają 
zostać zapłacone lub otrzymane przez 
dostawców usług płatniczych, nie były 
obchodzone w wyniku wprowadzania 
alternatywnych przepływów opłat na rzecz 
dostawców usług płatniczych wydających 
karty. Aby tego uniknąć, za opłatę 
interchange należy uznawać „kwotę netto” 
opłat uiszczonych i otrzymanych przez 
dostawców usług płatniczych wydających 
karty od systemu kart płatniczych. W celu 
sprawdzenia czy dochodzi do obchodzenia 
przepisów, przy obliczaniu opłaty 
interchange należy uwzględnić całkowitą 
kwotę płatności lub zachęt otrzymanych 
przez dostawcę usług płatniczych 
wydającego karty od systemu kart 
płatniczych w bezpośrednim powiązaniu z
transakcją płatniczą, pomniejszoną o 
opłaty uiszczone na rzecz systemu przez 
dostawcę usług płatniczych wydającego 
karty.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Rozdzielenie systemu od 
infrastruktury powinno umożliwić 
wszystkim podmiotom obsługującym 

(25) Rozdzielenie systemu od 
infrastruktury powinno umożliwić 
wszystkim podmiotom obsługującym 
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transakcje konkurowanie o klientów 
systemów. Ponieważ koszty obsługi 
stanowią istotną część łącznych kosztów 
akceptacji kart, ważne jest, aby ta część 
łańcucha wartości została otwarta na 
skuteczną konkurencję. Na podstawie 
rozdzielenia systemu i infrastruktury 
systemy kart płatniczych i podmioty
obsługujące transakcje powinny być 
niezależne pod względem formy prawnej, 
organizacji i procedur podejmowania 
decyzji. Nie powinny one postępować w 
dyskryminujący sposób, przykładowo 
poprzez zapewnianie sobie nawzajem 
traktowania preferencyjnego lub 
uprzywilejowanych informacji, które nie są 
dostępne dla ich konkurentów w danym 
segmencie rynku, nakładanie nadmiernych 
wymogów informacyjnych na ich 
konkurentów w danym segmencie rynku, 
subsydiowanie krzyżowe swoich działań 
lub posiadanie wspólnych rozwiązań w 
zakresie zarządzania. Takie 
dyskryminacyjne praktyki przyczyniają się 
do fragmentacji rynku, mają negatywny 
wpływ na możliwości wejście na rynek 
nowych uczestników rynku i 
uniemożliwiają powstawanie podmiotów 
ogólnounijnych, a tym samym utrudniają 
zakończenie tworzenia rynku 
wewnętrznego płatności realizowanych 
przy użyciu kart płatniczych, przez internet 
i za pośrednictwem urządzeń przenośnych 
ze szkodą dla detalistów, przedsiębiorstw i 
konsumentów.

transakcje konkurowanie o klientów 
systemów. Ponieważ koszty obsługi 
stanowią istotną część łącznych kosztów 
akceptacji kart, ważne jest, aby ta część 
łańcucha wartości została otwarta na 
skuteczną konkurencję. Na podstawie 
rozdzielenia systemu i infrastruktury 
systemy kart płatniczych i obsługi 
transakcji powinny być odrębne pod 
względem organizacji i procedur 
podejmowania decyzji. Nie powinny one 
postępować w dyskryminujący sposób, 
przykładowo poprzez zapewnianie sobie 
nawzajem traktowania preferencyjnego lub 
uprzywilejowanych informacji, które nie są 
dostępne dla ich konkurentów w danym 
segmencie rynku, nakładanie nadmiernych 
wymogów informacyjnych na ich 
konkurentów w danym segmencie rynku, 
subsydiowanie krzyżowe swoich działań 
lub posiadanie wspólnych rozwiązań w 
zakresie zarządzania. Takie 
dyskryminacyjne praktyki przyczyniają się 
do fragmentacji rynku, mają negatywny 
wpływ na możliwości wejścia na rynek
nowych uczestników rynku i 
uniemożliwiają powstawanie podmiotów 
ogólnounijnych, a tym samym utrudniają 
zakończenie tworzenia rynku 
wewnętrznego płatności realizowanych 
przy użyciu kart płatniczych, przez internet 
i za pośrednictwem urządzeń przenośnych 
ze szkodą dla detalistów, przedsiębiorstw i 
konsumentów.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Z zasady honorowania wszystkich skreślony
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kart wynika nałożone na odbiorców przez 
dostawców usług płatniczych wydających 
karty i systemy kart płatniczych podwójne 
zobowiązanie do akceptowania, z jednej 
strony, wszystkich kart tej samej marki 
(„honorowanie wszystkich produktów”), 
niezależnie od różnych kosztów 
wynikających ze stosowania tych kart, 
oraz do akceptowania, z drugiej strony, 
wszystkich kart niezależnie od banku 
wydającego karty, który wydał daną kartę 
(„honorowanie wszystkich wydawców 
kart”). W interesie konsumenta leży, by w 
przypadku tej samej kategorii kart 
odbiorcy nie mogli postępować w 
dyskryminujący sposób w stosunku do 
różnych wydawców lub posiadaczy kart 
oraz by systemy płatności i dostawcy usług 
płatniczych mogli nakładać na nich taki 
obowiązek. Dlatego też aspekt zasady 
honorowania wszystkich kart 
przewidujący „honorowanie wszystkich 
wydawców kart” jest uzasadniony w 
ramach systemu kart płatniczych, 
ponieważ uniemożliwia odbiorcom 
postępowanie w dyskryminujący sposób w 
stosunku do poszczególnych banków, 
które wydały kartę, natomiast aspekt tej 
zasady przewidujący „honorowanie 
wszystkich produktów” stanowi 
zasadniczo praktykę wiązaną, która 
uzależnia akceptację kart, na które 
nakładane są niskie opłaty, od akceptacji 
kart, na które nakładane są wysokie 
opłaty. Zniesienie aspektu zasady 
honorowania wszystkich kart 
przewidującego „honorowanie wszystkich 
produktów” pozwoliłoby akceptantom 
ograniczyć wybór kart płatniczych, które 
akceptują, jedynie do kart płatniczych, 
które mają niskie lub niższe opłaty, co 
przyniosłoby również korzyści 
konsumentom dzięki obniżeniu kosztów 
ponoszonych przez akceptanta.
Akceptanci, którzy akceptują karty 
debetowe, nie byliby wówczas zmuszani do 
akceptowania kart kredytowych, 
natomiast akceptanci, którzy akceptują 
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karty kredytowe, nie byliby zmuszani do 
akceptowania kart biznesowych. W celu 
ochrony konsumenta i jego zdolności do 
korzystania z kart płatniczych tak często, 
jak to możliwe, akceptanci powinni jednak 
być zobowiązani do akceptowania 
wszystkich kart, które podlegają tej samej 
regulowanej opłacie interchange. Takie 
ograniczenie mogłoby również prowadzić 
do powstania bardziej konkurencyjnego 
środowiska dla kart podlegających 
opłatom interchange, które nie są 
regulowane na mocy niniejszego 
rozporządzenia, ponieważ akceptanci 
mogliby uzyskać lepszą pozycję 
negocjacyjną w odniesieniu do warunków, 
na jakich akceptują takie karty.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Aby ograniczenia zasady 
honorowania wszystkich kart mogły w 
skuteczny sposób funkcjonować, 
konieczne jest zapewnienie dostępności 
pewnych informacji. Po pierwsze,
odbiorcy powinni posiadać środki 
pozwalające zidentyfikować różne 
kategorie kart. W związku z tym różne 
kategorie powinny być możliwe do 
zidentyfikowania w urządzeniu w 
widoczny sposób i w formie elektronicznej. 
Po drugie, również płatnik powinien 
zostać poinformowany o akceptacji jego 
instrumentu (instrumentów) płatniczego 
(płatniczych) w danym punkcie sprzedaży. 
Konieczne jest, by odbiorca przekazywał 
płatnikowi informacje o wszelkich 
ograniczeniach w zakresie stosowania 
danej marki w tym samym czasie i na tych 

(30) Odbiorcy powinni posiadać środki 
pozwalające zidentyfikować różne 
kategorie kart. W związku z tym różne 
kategorie powinny być możliwe do 
zidentyfikowania w urządzeniu w formie 
elektronicznej. Również płatnik powinien 
zostać poinformowany o akceptacji jego 
instrumentu (instrumentów) płatniczego 
(płatniczych) w danym punkcie sprzedaży.
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samych warunkach co informacje o 
marce, która jest akceptowana.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wypłat gotówki w bankomatach oraz b) wypłat gotówki lub wszelkich 
realizowanych w bankomatach transakcji 
innych niż sprzedaż towarów lub usług 
oraz

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „transakcja kartą debetową” oznacza 
transakcję płatniczą kartą, w tym kartami 
przedpłaconymi, związaną z dostępem do 
rachunku bieżącego lub depozytowego, 
który jest obciążany transakcją w terminie 
mniej niż 48 godzin po
autoryzowaniu/zainicjowaniu transakcji;

4) „transakcja kartą debetową” oznacza 
transakcję płatniczą kartą, w tym kartami 
przedpłaconymi, związaną z dostępem do 
rachunku bieżącego lub depozytowego, 
który jest obciążany transakcją w terminie 
mniej niż 48 godzin po rozliczeniu
transakcji;

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „transakcja kartą kredytową” oznacza 
transakcję płatniczą kartą, w przypadku 
której rozrachunek transakcji jest 
przeprowadzany w terminie ponad 48 
godzin po autoryzowaniu/zainicjowaniu
transakcji;

5) „transakcja kartą kredytową” oznacza 
transakcję płatniczą kartą, w przypadku 
której rozrachunek transakcji jest 
przeprowadzany w terminie ponad 48 
godzin po rozliczeniu transakcji;

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „transgraniczna transakcja płatnicza” 
oznacza transakcję płatniczą kartą lub 
transakcję płatniczą realizowaną w oparciu 
o kartę, inicjowaną przez płatnika albo 
przez odbiorcę, w przypadku której 
dostawca usług płatniczych płatnika oraz 
dostawca usług płatniczych odbiorcy 
posiadają siedziby w różnych państwach 
członkowskich lub w przypadku której
karta płatnicza została wydana przez 
dostawcę usług płatniczych wydającego 
karty posiadającego siedzibę w innym 
państwie członkowskim niż państwo, w 
którym znajduje się punkt sprzedaży;

8) „transgraniczna transakcja płatnicza” 
oznacza transakcję płatniczą kartą lub 
transakcję płatniczą realizowaną w oparciu 
o kartę, inicjowaną przez płatnika albo 
przez odbiorcę, w przypadku której karta 
płatnicza została wydana przez dostawcę 
usług płatniczych wydającego karty 
posiadającego siedzibę w innym państwie 
członkowskim niż państwo, w którym 
znajduje się punkt sprzedaży;

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) „posiadanie siedziby” oznacza 
obecność w formie prowadzenia 
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przedsiębiorstwa lub w postaci 
przedstawicielstwa;

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25a) „średnia ważona” oznacza łączną 
kwotę opłat interchange uiszczonych za
korzystanie z karty kredytowej lub karty 
debetowej, podzieloną przez łączną liczbę 
transakcji dokonanych w tym samym 
okresie przy użyciu karty;

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa miesiące po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłat interchange z tytułu transgranicznych 
transakcji kartą debetową nakładanych na 
każdą transakcję ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,2 % 
wartości transakcji.

1. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa miesiące po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłat interchange z tytułu transgranicznych 
transakcji kartą debetową nakładanych na 
każdą transakcję ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,2 %
średniej ważonej wartości transakcji.

Or. en
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa miesiące po dacie wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłat interchange z tytułu transgranicznych 
transakcji kartą kredytową nakładanych na 
każdą transakcję ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,3 % 
wartości transakcji.

2. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa miesiące po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłat interchange z tytułu transgranicznych 
transakcji kartą kredytową nakładanych na 
każdą transakcję ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,3 % 
średniej ważonej wartości transakcji.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa lata po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłaty interchange z tytułu wszelkiego 
rodzaju transakcji realizowanych w oparciu 
o kartą debetową, nakładanej na każdą 
transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,2 % 
wartości transakcji.

1. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa lata po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłaty interchange z tytułu wszelkiego 
rodzaju transakcji realizowanych w oparciu 
o kartę debetową, nakładanej na każdą 
transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,2 %
średniej ważonej wartości transakcji.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa lata po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłaty interchange z tytułu wszelkiego 
rodzaju transakcji realizowanych w oparciu 
o kartą kredytową, nakładanej na każdą 
transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,3 % 
wartości transakcji.

2. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa lata po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłaty interchange z tytułu wszelkiego 
rodzaju transakcji realizowanych w oparciu 
o kartę kredytową, nakładanej na każdą 
transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,3 % 
średniej ważonej wartości transakcji.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów stosowania pułapów, o których 
mowa w art. 3 i 4, wszelkiego rodzaju 
kwoty netto otrzymywane przez bank 
wydający karty z systemu kart płatniczych 
z tytułu transakcji płatniczych lub 
powiązanych działań traktowane są jak 
część opłaty interchange.

Do celów stosowania pułapów, o których 
mowa w art. 3, wszelkiego rodzaju kwoty 
netto otrzymywane przez dostawcę usług 
płatniczych wydającego karty z tytułu 
transakcji płatniczych traktowane są jak 
część opłaty interchange.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Systemy kart płatniczych i podmioty 
obsługujące są niezależne pod względem 
formy prawnej, organizacji i 
podejmowania decyzji. W żaden sposób 

1. Systemy kart płatniczych i obsługi 
transakcji są rozdzielone. Systemy kart 
płatniczych oferujące obsługę transakcji 
w żaden sposób nie mogą warunkować 
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nie mogą one traktować w różny sposób 
jednostek zależnych i udziałowców z 
jednej strony i użytkowników tych 
systemów i innych kontrahentów z drugiej 
strony, a także w żaden sposób nie mogą 
warunkować świadczenia dowolnej z 
oferowanych przez siebie usług od 
zaakceptowania przez ich kontrahenta 
innych usług, które oferują.

świadczenia dowolnej z oferowanych przez 
siebie usług od zaakceptowania przez ich 
kontrahenta innych usług, które oferują. 
Nie mogą one przedstawiać swoich cen 
dotyczących systemu kart płatniczych i 
obsługi transakcji w postaci oferty 
sprzedaży łączonej i nie mogą stosować 
subsydiowania skrośnego tych działań.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Systemy kart płatniczych umożliwiają, 
by informacje o autoryzacji i rozliczeniu 
pojedynczej transakcji kartą były 
rozdzielone i obsługiwane przez różne 
podmioty obsługujące transakcję.

2. Podmioty obsługujące umożliwiają
rozdzielenie informacji o autoryzacji i 
rozliczeniu pojedynczej transakcji kartą i 
obsługiwanie ich przez różne podmioty 
obsługujące transakcję.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wszelkiego rodzaju dyskryminacja 
terytorialna pod względem zasad 
dotyczących obsługiwania transakcji 
stosowanych przez systemy kart 
płatniczych jest zakazana.

3. Wszelkiego rodzaju dyskryminacja 
terytorialna pod względem zasad 
dotyczących obsługiwania transakcji 
stosowanych przez podmioty obsługujące
jest zakazana.

Or. en
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Podmioty obsługujące transakcje w 
obrębie Unii zapewniają, aby ich system 
wykazywał techniczną interoperacyjność z 
innymi systemami podmiotów 
obsługujących transakcje w obrębie Unii, 
poprzez stosowanie standardów 
opracowanych przez międzynarodowe lub 
europejskie organy normalizacyjne. 
Ponadto podmioty obsługujące transakcje 
nie mogą przyjmować lub stosować zasad 
realizowania transakcji, które ograniczają 
interoperacyjność z innymi podmiotami 
obsługującymi transakcje w obrębie Unii.

4. Do dnia …* [rok po dacie wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia]
podmioty obsługujące transakcje w obrębie 
Unii zapewniają, aby ich system 
wykazywał techniczną interoperacyjność z 
innymi systemami podmiotów 
obsługujących transakcje w obrębie Unii, 
poprzez stosowanie standardów 
opracowanych przez międzynarodowe lub 
europejskie organy normalizacyjne. 
Ponadto podmioty obsługujące transakcje 
nie mogą przyjmować lub stosować zasad 
realizowania transakcji, które ograniczają 
interoperacyjność z innymi podmiotami 
obsługującymi transakcje w obrębie Unii.

EUNB w ścisłej współpracy z Radą SEPA 
określa wymogi, których muszą 
przestrzegać systemy płatnicze, systemy 
płatności i podmioty obsługujące w celu 
zapewnienia w pełni otwartego i 
konkurencyjnego rynku obsługi kart 
płatniczych. Wymogi te zostają 
opublikowane do dnia …* [dwa lata od 
daty wejścia w życia niniejszego 
rozporządzenia] i są, w stosownych 
przypadkach, regularnie aktualizowane.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 skreślony
Opatrywanie więcej niż jedną marką i 
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wybór marki
1. Wszelkie zasady stosowane przez 
systemy oraz zasady w umowach 
licencyjnych, które utrudniają lub 
uniemożliwiają wydawcy kart opatrywanie 
urządzenia obsługującego karty lub 
urządzenia telekomunikacyjnego, 
cyfrowego lub informatycznego 
oznaczeniem co najmniej dwóch różnych 
marek instrumentów płatniczych, są 
zakazane.
2. Wszelkie różnice w traktowaniu 
wydawców kart płatniczych lub agentów 
rozliczeniowych pod względem zasad 
stosowanych w systemach oraz zasad w 
umowach licencyjnych w odniesieniu do 
opatrywania urządzenia obsługującego 
karty lub urządzenia 
telekomunikacyjnego, cyfrowego lub 
informatycznego więcej niż jedną marką 
są zakazane.
3. Systemy kart płatniczych nie nakładają 
wymogów dotyczących sprawozdawczości, 
obowiązku uiszczania opłat lub innych 
obowiązków o tym samym celu lub skutku 
na dostawców usług płatniczych 
wydających karty i dostawców usług 
płatniczych świadczących usługę 
acquiringu w odniesieniu do transakcji 
realizowanych przy użyciu wszelkich 
urządzeń opatrzonych oznaczeniem ich 
marki w stosunku do transakcji, do 
których ich system nie ma zastosowania.
4. Wszelkie zasady dotyczące 
przekierowywania mające na celu 
skierowanie transakcji przez specjalny 
kanał lub proces oraz inne standardy i 
wymogi techniczne oraz standardy i 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa w 
odniesieniu do obsługi więcej niż jednej 
marki karty płatniczej przez urządzenie 
obsługujące karty lub urządzenie 
telekomunikacyjne, cyfrowe lub 
informatyczne nie mogą mieć charakteru 
dyskryminującego i nie mogą być 
stosowane w dyskryminujący sposób.
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5. W przypadku gdy urządzenie płatnicze 
oferuje wybór między różnymi markami 
instrumentów płatniczych, o wyborze 
marki mającej zastosowanie do danej 
transakcji płatniczej decyduje płatnik w 
punkcie sprzedaży.
6. Systemy kart płatniczych, wydawcy kart 
płatniczych, agenci rozliczeniowi i 
dostawcy infrastruktury obsługującej 
karty nie wprowadzają do instrumentów 
płatniczych lub sprzętu stosowanego w 
punkcie sprzedaży automatycznych 
mechanizmów, oprogramowania lub 
urządzeń ograniczających możliwość 
wyboru przez płatnika marki podczas 
używania instrumentów płatniczych 
opatrzonych więcej niż jedną marką.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agenci rozliczeniowi oferują odbiorcom 
i pobierają od nich indywidualnie 
określone opłaty akceptanta w odniesieniu 
do poszczególnych kategorii i marek kart 
płatniczych, chyba że akceptanci pisemnie 
zwrócą się do dostawców usług 
płatniczych świadczących usługę 
acquiringu o pobieranie łączonych opłat 
akceptanta.

1. Agenci rozliczeniowi oferują pobieranie 
od odbiorców indywidualnie określonych
opłat akceptanta w odniesieniu do 
poszczególnych kategorii i marek kart 
płatniczych.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – nagłówek



PR\1009030PL.doc 19/26 PE522.956v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasady honorowania wszystkich kart Identyfikacja elektroniczna

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Systemy płatności i dostawcy usług 
płatniczych nie stosują żadnych zasad, 
które mogą zobowiązać odbiorców 
akceptujących karty i inne instrumenty 
płatnicze wydawane przez jednego 
dostawcę usług płatniczych wydającego 
karty w ramach systemu instrumentów 
płatniczych do akceptowania również 
innych instrumentów płatniczych tej 
samej marki lub kategorii wydawanych 
przez innych dostawców usług płatniczych 
wydających karty w ramach tego samego 
systemu, z wyjątkiem sytuacji, w której 
podlegają one tej samej regulowanej 
opłacie interchange.

skreślony

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ograniczenie zasady honorowania 
wszystkich kart, o którym mowa w ust. 1, 
pozostaje bez uszczerbku dla możliwości 
postanowienia przez systemy płatnicze i 
dostawców usług płatniczych, że niektóre 
karty nie mogą zostać odrzucone ze 

skreślony
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względu na tożsamość dostawcy usług 
płatniczych wydającego karty lub 
posiadacza kart.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Akceptanci, którzy podejmą decyzję o 
nieakceptowaniu wszystkich kart lub 
innych instrumentów płatniczych systemu 
kart płatniczych, informują konsumentów 
w wyraźny i niebudzący wątpliwości 
sposób w tym samym czasie, kiedy 
informują konsumentów o akceptowaniu 
innych kart i instrumentów płatniczych 
systemu. Informacje na ten temat są w 
widoczny sposób eksponowane przy 
wejściu do sklepu, przy kasie lub na 
stronie internetowej, bądź z 
zastosowaniem innych stosownych 
elektronicznych środków przekazu lub 
środków przekazu funkcjonujących w 
środowisku urządzeń przenośnych i są 
zapewniane płatnikowi w odpowiednim 
czasie przed zawarciem przez niego 
umowy zakupu z odbiorcą.

skreślony

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dostawcy usług płatniczych wydający 
karty zapewniają, by ich instrumenty 
płatnicze były możliwe do 

Do dnia …* [rok po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] dostawcy 
usług płatniczych wydający karty 
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zidentyfikowania wizualnie i w formie 
elektronicznej, umożliwiając odbiorcom 
jednoznaczne zidentyfikowanie, jakie 
marki i kategorie kart przedpłaconych, 
debetowych, kredytowych lub 
biznesowych lub jakie płatności 
realizowane w oparciu o te karty zostały 
wybrane przez płatnika.

zapewniają, by ich instrumenty płatnicze 
były możliwe do zidentyfikowania w 
formie elektronicznej, umożliwiając 
odbiorcom jednoznaczne zidentyfikowanie, 
jakie marki i kategorie kart 
przedpłaconych, debetowych, kredytowych 
lub biznesowych lub jakie płatności 
realizowane w oparciu o te karty zostały 
wybrane przez płatnika.

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tych organach w terminie 
dwóch lat od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. Państwa 
członkowskie niezwłocznie powiadamiają 
Komisję o każdej późniejszej zmianie 
dotyczącej tych organów.

2. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tych organach do dnia …*[dwa 
miesiące od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia]. Państwa 
członkowskie niezwłocznie powiadamiają 
Komisję o każdej późniejszej zmianie 
dotyczącej tych organów.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po upływie czterech lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia. W 
sprawozdaniu Komisji analizuje się w 
szczególności adekwatność poziomów 
opłat interchange oraz mechanizmów 
kierunkowania wyboru, takich jak opłaty, 

Po upływie czterech lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia. W 
sprawozdaniu Komisji analizuje się w 
szczególności adekwatność poziomów 
opłat interchange oraz mechanizmów 
kierunkowania wyboru, takich jak opłaty, 



PE522.956v01-00 22/26 PR\1009030PL.doc

PL

uwzględniając wykorzystanie i koszty 
różnych sposobów płatności, a także skalę 
pojawienia się na rynku nowych 
uczestników i technologii.

uwzględniając wykorzystanie i koszty 
różnych sposobów płatności, a także skalę 
pojawienia się na rynku nowych 
uczestników i technologii oraz wpływ na 
konsumentów i akceptantów.

Or. en
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UZASADNIENIE

Sprawozdawca popiera wniosek dotyczący rozporządzenia, którego celem jest wsparcie 
rozwoju ogólnounijnego rynku płatności, który umożliwi konsumentom, detalistom oraz 
innym przedsiębiorstwom czerpanie pełni korzyści, jakie niesie unijny rynek wewnętrzny, 
zgodnie z założeniami strategii „Europa 2020” i agendy cyfrowej.

Sprawozdawca wyraża ubolewanie nad tym, że Komisja nie oparła swojego wniosku na 
dogłębnym studium oceny skutków, które udowodniłoby, że wniosek przyniesie oczekiwane 
korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. W związku z tym sprawozdawca uważa, że 
należy bardzo uważnie ocenić skutki, jakie mogłoby spowodować wdrożenie niektórych 
propozycji Komisji, w celu uniknięcia efektów przeciwnych do zamierzonych, które mogłyby 
stać się źródłem nowych problemów dla użytkowników środków płatniczych.

Zakres zastosowania

Komisja proponuje, aby zakres zastosowania obejmował wszystkie systemy czterostronne 
i trójstronne. Przepisy dotyczące pułapów z tytułu opłat interchange oraz przepisy art. 7 
dotyczącego rozdzielenia systemów kart płatniczych i podmiotów obsługujących transakcję 
nie będą jednak obejmowały swym zakresem systemów trójstronnych.

Wyjątki te nie dotyczą trójstronnych systemów kart płatniczych, które udzielają innym 
dostawcom usług płatniczych licencji na wydawanie kart płatniczych lub świadczenie usług 
acquiringowych. W takich okolicznościach systemy te są zawsze uznawane za czterostronne 
systemy płatnicze.

Sprawozdawca uważa, że wniosek powinien zapewnić równe szanse i warunki konkurencji
zarówno trójstronnym i czterostronnym systemom płatniczym, jak i nowym podmiotom na 
rynku oraz nowym technologiom.

Opłaty interchange

Komisja proponuje wprowadzenie pułapów opłat interchange w odniesieniu do transakcji 
transgranicznych i krajowych. Komisja zaproponowała pułap wynoszący 0,2% w odniesieniu 
do transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej oraz pułap 0,3% dla transakcji 
dokonywanych przy użyciu karty kredytowej. Pułapy te wydają się całkowicie bezpodstawne, 
jako że do chwili obecnej nie przedstawiono żadnej oceny skutków, która uzasadniałaby 
wspomniane parametry i która skupiałaby się na analizie skutków obserwowanych na 
poszczególnych rynkach krajowych.

Sprawozdawca przypomina, iż istnieją znaczne różnice strukturalne między poszczególnymi 
krajowymi rynkami kart płatniczych. Różnice te dotyczą aspektów takich jak powszechność
kart, wielkość transakcji, zakres nadużyć, charakter i specyfika danego rynku (procent kart 
debetowych i kredytowych, procent transakcji dotykowych i bezdotykowych, liczba 
bankomatów na mieszkańca itp.).
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Różnice te zostały zauważone przez Komisję i uwzględnione w tekście jej wniosku, a nawet 
stały się argumentem uzasadniającym propozycję zróżnicowania terminów wejścia w życie 
opłat interchange w odniesieniu do transakcji transgranicznych i krajowych. Różnice te 
wymagają zatem przeprowadzenia dokładnej analizy i oceny wpływu, jaki propozycje 
Komisji mogą wywrzeć na poszczególne rynki krajowe. Taka analiza nie została jeszcze 
przeprowadzona.

Na tym etapie procesu ustawodawczego sprawozdawca podtrzymuje wniosek Komisji, przy 
czym uważa, że należy przeprowadzić rzetelną debatę w sprawie stosowności pułapów, opartą 
na dokładnej ocenie skutków. W związku z tym sprawozdawca zastrzega sobie prawo do 
przedstawienia w razie potrzeby innych propozycji dotyczących wspomnianego problemu na
późniejszych etapach procesu ustawodawczego.

Należy unikać sytuacji, w której w państwach członkowskich o słabo rozwiniętych rynkach 
płatności wprowadza się opłaty interchange będące poważnym utrudnieniem w stymulowaniu
użytkowania kart płatniczych. Pułapy opłat interchange nie powinny hamować finalizowania 
inwestycji koniecznych do rozwoju sieci płatniczych w państwach członkowskich lub 
przyczyniać się do obniżania inwestycji w zakresie innowacyjności lub walki z oszustwami 
finansowymi.

Z drugiej strony sprawozdawca opowiada się za uelastycznieniem pułapów opłat interchange 
tak, aby stanowiły one średnią ważoną wszystkich transakcji, nie zaś bezwzględne, ogólnie 
obowiązujące ograniczenie. Pozwoliłoby to zróżnicować sektory charakteryzujące się 
różnymi stopami niewypłacalności i współczynnikami ryzyka lub zachęcić do wprowadzenia 
nowych technologii i pewniejszych form płatności.

Udzielanie licencji

Sprawozdawca popiera wniosek Komisji, że wystawiane przez system licencje do celów 
wydawania kart i świadczenia usługi acquiringu powinny być ważne na całym terytorium 
Unii bez ograniczeń. Środki zaproponowane przez Komisję ułatwią sprawne funkcjonowanie 
wewnętrznego rynku płatności przy użyciu kart, płatności przez internet lub za pomocą 
telefonów komórkowych, co przyniesie korzyści konsumentom i detalistom.

Rozdzielność systemów kart płatniczych i podmiotów obsługujących transakcję 
a interoperacyjność

Sprawozdawca uważa za konieczne wprowadzenie większej konkurencyjności, która 
zapewniłaby wszystkim podmiotom obsługującym transakcję równe szanse w walce o klienta. 
Jednak przekonany jest również, że propozycja Komisji, iż należy wymagać rozdzielności 
systemów kart płatniczych i podmiotów obsługujących transakcję pod względem osobowości 
prawnej, organizacji i podejmowania decyzji, jest niewłaściwa i nie jest poparta żadnym 
studium oceny skutków.

Sprawozdawca uważa, że wystarczy zapewnić jedynie rozdzielność funkcjonalną działań oraz 
zagwarantować, że żadne ze świadczonych usług nie będą uzależnione od jakichkolwiek 
innych usług. Z drugiej strony należy zakazać dyskryminacji terytorialnej w normach 
dotyczących obsługi stosowanych w systemach kart płatniczych.
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Unijne podmioty obsługujące transakcję powinny zapewnić interoperacyjność techniczną z 
pozostałymi podmiotami w obrębie UE. W tym celu należy przewidzieć dłuższy niż 
określony w rozporządzeniu czas zastosowania się do wytycznych.

Opatrywanie więcej niż jedną marką i wybór marki

Komisja proponuje, aby wydawca instrumentu płatniczego miał możliwość umieszczania 
wszystkich marek, które uzna za odpowiednie, na tej samej karcie lub urządzeniu bez 
konieczności otrzymania zgody od właścicieli tych marek.

Sprawozdawca jest przekonany, że propozycja ta godzi w fundamentalne zasady 
konkurencyjności pomiędzy markami. Wartość marki oraz możliwość swobodnej dystrybucji 
produktów są podstawowymi zasadami wolnego rynku, których nie należy naruszać. 
Propozycja, która pozbawia firmę możliwości nadzoru nad wprowadzanym przez nią na 
rynek produktem i pociąga za sobą ryzyko, że produkt tej firmy będzie kojarzony z markami 
konkurencyjnymi lub z markami o wątpliwej reputacji, jest niedopuszczalna.

Z drugiej strony nie przedstawiono argumentów, które potwierdzałyby, że opatrywanie 
produktów więcej niż jedną marką jest źródłem problemów. Obecnie na rynku występuje 
pokaźna liczba kart płatniczych opatrywanych więcej niż jedną marką.

Sprawozdawca uważa, że zasady odnoszące się do wyboru marki mogą wywołać efekty 
przeciwne do zamierzonych. Na przykład pozbawienie użytkownika możliwości domyślnego 
wyboru środka płatniczego i zmuszanie go do każdorazowego wyboru marki instrumentu 
płatniczego podczas dokonywania płatności spowoduje niesprawność systemu, poważne 
komplikacje dla użytkowników, możliwe pomyłki i wydłużenie czasu oczekiwania na 
realizację transakcji.

Jednocześnie zasady te mogłyby uwstecznić proces wprowadzania innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie płatności przy użyciu kart, takich jak płatność za pomocą karty zbliżeniowej lub 
uwierzytelnianie biometryczne. Innowacyjność jest jednym z najistotniejszych bodźców do 
korzystania z kart, zatem należy unikać niekorzystnych rozwiązań, które mogłyby ograniczyć 
rozwój technologiczny lub podważyć jego atrakcyjność.

Zasady honorowania wszystkich kart

Sprawozdawca jest zdania, że wniosek Komisji w tym zakresie nie sprzyja rozwojowi 
efektywnego mechanizmu ułatwiającego korzystanie z kart płatniczych. Propozycje Komisji 
mogą spowodować, że w czasie dokonywania płatności przez konsumentów ich karty nie
będą akceptowane, a co za tym idzie konsumenci stracą zaufanie do tego środka płatniczego, 
uznając elektroniczne środki płatnicze za niepewne i dając pierwszeństwo gotówce.

Komisja stanowi, że instrumenty płatnicze muszą być wizualnie i elektronicznie 
identyfikowalne, aby beneficjenci mogli bezbłędnie określić wybraną przez płatnika markę 
i rodzaj karty przedpłaconej, debetowej, kredytowej, karty przeznaczonej dla firm lub określić 
jakiej płatności dokonano przy ich użyciu. Sprawozdawca jest przekonany, że instrumenty 
płatnicze powinny być identyfikowalne elektroniczne, jednak uważa, że wymóg identyfikacji 
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wizualnej jest niewspółmierny.

Wymóg identyfikacji wizualnej oznaczałby wymianę wszystkich kart płatniczych aktualnie 
będących w obiegu UE wraz z towarzyszącymi jej kosztami – aktualna liczba kart wynosi 
obecnie ponad 725 milionów. Jednocześnie rozwój innowacyjności oraz popularyzacja 
nowych nośników środków płatniczych, takich jak telefon komórkowy czy inne urządzenia, 
poddaje w wątpliwość konieczność poniesienia wspomnianych kosztów.

Klauzula przeglądowa

Sprawozdawca proponuje, by Komisja sporządziła sprawozdanie dotyczące stosowania 
przepisów omawianego rozporządzenia. W sprawozdaniu Komisja powinna skupić się na 
czynnikach, takich jak adekwatność wielkości opłat interchange oraz mechanizmy 
motywujące, mając na względzie użytkowanie i koszt różnorodnych form płatności, a także 
stopień wdrażania nowych technologii na poszczególnych rynkach krajowych. Komisja 
powinna ocenić również wpływ przepisów na konsumentów i przedsiębiorstwa handlowe.


