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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre hospodárske a menové veci

2013/0265(COD)

25.11.2013

***I
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výmenných poplatkoch 
za platobné transakcie viazané na kartu
(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Pablo Zalba Bidegain



PE522.956v01-00 2/25 PR\1009030SK.doc

SK

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výmenných poplatkoch za 
platobné transakcie viazané na kartu
(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2013)0550),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0241/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ... 20131,
– so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z ...  20132,
– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Je dôležité zabezpečiť, aby 
ustanovenia o výmenných poplatkoch, 
ktoré majú uhrádzať alebo účtovať 
poskytovatelia platobných služieb, neboli 
obchádzané alternatívnymi tokmi 
poplatkov uhrádzaných vydávajúcim 

(23) Je dôležité zabezpečiť, aby 
ustanovenia o výmenných poplatkoch, 
ktoré majú uhrádzať alebo účtovať 
poskytovatelia platobných služieb, neboli 
obchádzané alternatívnymi tokmi 
poplatkov uhrádzaných vydávajúcim 

                                               
1 Ú. v. EÚ… / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Ú. v. EÚ… / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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poskytovateľom platobných služieb. Aby 
sa tomu zabránilo, „čisté saldo“ poplatkov, 
ktoré vydávajúci poskytovateľ platobných 
služieb uhradí v prospech režimu a prijme 
od režimu platobných kariet, by sa malo 
považovať za výmenný poplatok. Pri 
výpočte výmenného poplatku na účely 
kontroly, či dochádza k obchádzaniu 
pravidiel, sa do úvahy vezme celková 
výška platieb alebo stimulov, ktoré prijal 
vydávajúci poskytovateľ platobných 
služieb od režimu platobných kariet v 
súvislosti s regulovanými transakciami, 
mínus poplatky hradené vydávajúcim 
poskytovateľom platobných služieb do 
režimu. Zohľadňované platby, stimuly 
a poplatky môžu byť priame (t. j. na 
základe objemu alebo podľa transakcií) 
alebo nepriame (vrátane marketingových 
stimulov, bonusov, rabatov za splnenie 
určitých objemov transakcií).

poskytovateľom platobných služieb. Aby 
sa tomu zabránilo, „čisté saldo“ poplatkov, 
ktoré vydávajúci poskytovateľ platobných 
služieb uhradí v prospech režimu a prijme 
od režimu platobných kariet, by sa malo 
považovať za výmenný poplatok. Pri 
výpočte výmenného poplatku na účely 
kontroly, či dochádza k obchádzaniu 
pravidiel, sa do úvahy vezme celková 
výška platieb alebo stimulov, ktoré prijal 
vydávajúci poskytovateľ platobných 
služieb od režimu platobných kariet 
v priamom vzťahu k platobným 
transakciám, mínus poplatky hradené 
vydávajúcim poskytovateľom platobných 
služieb do režimu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Oddelenie režimu od infraštruktúry by 
umožnilo všetkým spracovateľom súťažiť 
o zákazníkov režimov. Keďže náklady na 
spracovanie tvoria významnú časť 
celkových nákladov na prijímanie kariet, je 
dôležité, aby bola táto časť hodnotového 
reťazca otvorená pre účinnú hospodársku 
súťaž. Na základe oddelenia režimu 
od infraštruktúry by mali byť kartové 
režimy a spracovateľské subjekty nezávislé
z hľadiska právnej formy, organizácie 
a procesu rozhodovania. Nemali by sa 
dopúšťať diskriminácie, napríklad tak, že si 
vzájomne poskytnú preferenčné 
zaobchádzanie alebo vyhradené 

(25) Oddelenie režimu od infraštruktúry by 
umožnilo všetkým spracovateľom súťažiť 
o zákazníkov režimov. Keďže náklady na 
spracovanie tvoria významnú časť 
celkových nákladov na prijímanie kariet, je 
dôležité, aby bola táto časť hodnotového 
reťazca otvorená pre účinnú hospodársku 
súťaž. Na základe oddelenia režimu 
od infraštruktúry by mali byť kartové 
režimy a spracovateľské činnosti
z hľadiska organizácie a procesu 
rozhodovania oddelené. Nemali by sa 
dopúšťať diskriminácie, napríklad tak, že si 
vzájomne poskytnú preferenčné 
zaobchádzanie alebo vyhradené 
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informácie, ktoré nie sú dostupné ich 
konkurentom v príslušnom segmente trhu, 
že uložia neúmerné informačné požiadavky 
na svojho konkurenta v príslušnom 
segmente trhu, že budú uplatňovať krížové 
subvencovanie svojich príslušných činností 
alebo že budú uzatvárať dohody o 
spoločnom riadení. Tieto diskriminačné 
postupy prispievajú k fragmentácii trhu, 
nepriaznivo ovplyvňujú vstup nových 
účastníkov na trh a bránia vstupu 
účastníkov s pôsobnosťou v celej Únii na 
trh, keďže bránia dokončeniu vnútorného 
trhu s kartovými, internetovými 
a mobilnými platbami, a to na úkor 
maloobchodníkov, spoločností 
a spotrebiteľov.

informácie, ktoré nie sú dostupné ich 
konkurentom v príslušnom segmente trhu, 
že uložia neúmerné informačné požiadavky 
na svojho konkurenta v príslušnom 
segmente trhu, že budú uplatňovať krížové 
subvencovanie svojich príslušných činností 
alebo že budú uzatvárať dohody o 
spoločnom riadení. Tieto diskriminačné 
postupy prispievajú k fragmentácii trhu, 
nepriaznivo ovplyvňujú vstup nových 
účastníkov na trh a bránia vstupu 
účastníkov s pôsobnosťou v celej Únii na 
trh, keďže bránia dokončeniu vnútorného 
trhu s kartovými, internetovými 
a mobilnými platbami, a to na úkor 
maloobchodníkov, spoločností 
a spotrebiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Pravidlo rešpektovania všetkých 
kariet je dvojitá povinnosť, ktorú 
ukladajú vydávajúci poskytovatelia 
platobných služieb a režimy platobných 
kariet príjemcom platby, aby na jednej 
strane prijímali všetky karty rovnakej 
značky (prvok „rešpektovania všetkých 
produktov“) bez ohľadu na rôzne náklady 
týchto kariet a na druhej strane bez 
ohľadu na konkrétnu vydávajúcu banku, 
ktorá vydala kartu (prvok „rešpektovania 
všetkých vydávajúcich subjektov“). Je 
v záujme spotrebiteľa, aby v prípade 
rovnakej kategórie kariet príjemca platby 
nemohol diskriminovať medzi 
vydavateľmi alebo držiteľmi karty a aby 
platobné režimy a poskytovatelia 
platobných služieb mohli uložiť túto 
povinnosť príjemcom platby. Z toho 

vypúšťa sa
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dôvodu napriek tomu, že prvok 
„rešpektovania všetkých vydavateľov“ v 
rámci pravidla rešpektovania všetkých 
kariet je opodstatneným pravidlom 
v rámci systému platobných kariet, keďže 
bráni prijímateľom platby v tom, aby 
diskriminovali jednotlivé banky, ktoré 
vydali kartu, prvok „prijímania všetkých 
produktov“ je v zásade postup viazania, 
ktorý má účinok viazania prijímania 
kariet s nízkymi poplatkami na prijímanie 
kariet s vysokými poplatkami. Odstránenie 
prvku „rešpektovania všetkých 
produktov“ z pravidla prijímania všetkých 
kariet by umožnilo obchodníkom, aby 
obmedzili výber platobných kariet, ktoré 
prijímajú, na platobné karty s nízkymi 
(nižšími) poplatkami, z čoho by mali 
prospech aj spotrebitelia vďaka zníženým 
nákladom obchodníkov. Obchodníci 
prijímajúci debetné karty by potom neboli 
nútení prijímať aj kreditné karty a tí, ktorí 
prijímajú kreditné karty, by neboli nútení 
prijímať komerčné karty. V záujme 
ochrany spotrebiteľa a jeho schopnosti 
používať platobné karty čo najčastejšie by 
však obchodníci mali byť povinní 
prijímať všetky karty, ktoré podliehajú 
rovnakému regulovanému výmennému 
poplatku. Výsledkom tohto obmedzenia by 
bolo konkurenčnejšie prostredie aj v 
prípade kariet, ktorých výmenné poplatky 
nie sú regulované týmto nariadením, 
keďže obchodníci by získali silnejšiu 
vyjednávaciu pozíciu, pokiaľ ide 
o podmienky, za ktorých tieto karty 
prijmú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Na účely účinného fungovania 
obmedzení pravidla rešpektovania 
všetkých kariet sú nevyhnutné určité 
informácie. Po prvé, príjemcovia platby by 
mali mať možnosť identifikovať všetky 
kategórie kariet. Z toho dôvodu by mali 
byť rôzne kategórie identifikovateľné 
vizuálne a elektronicky na zariadení. Po 
druhé, aj platiteľ by mal byť informovaný 
o prijatí svojho platobného prostriedku 
(svojich platobných prostriedkov) na 
danom predajnom mieste. Je potrebné, aby 
akékoľvek obmedzenie používania danej 
značky príjemca platby oznámil 
platiteľovi v rovnakom čase a za 
rovnakých podmienok ako informáciu 
o tom, že je určitá značka prijímaná.

(30) Príjemcovia platby by mali mať 
možnosť identifikovať všetky kategórie 
kariet. Z toho dôvodu by mali byť rôzne 
kategórie elektronicky identifikovateľné 
na zariadení. Aj platiteľ by mal byť 
informovaný o prijatí svojho platobného 
prostriedku (svojich platobných 
prostriedkov) na danom predajnom mieste.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) výbery hotovosti z bankomatov a (b) výbery hotovosti alebo akékoľvek iné 
transakcie, než je predaj tovaru alebo 
služieb, vykonané cez bankomaty a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) „transakcia s debetnou kartou“ je (4) „transakcia s debetnou kartou“ je 
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platobná transakcia s kartou vrátane 
predplatených kariet spojených s prístupom 
k bežnému alebo vkladnému účtu, z 
ktorého je suma transakcie stiahnutá 
najneskôr do 48 po tom, ako bola 
transakcia schválená/iniciovaná;

platobná transakcia s kartou vrátane 
predplatených kariet spojených s prístupom 
k bežnému alebo vkladnému účtu, z 
ktorého je suma transakcie stiahnutá 
najneskôr do 48 po tom, ako bola 
transakcia zaúčtovaná;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „transakcia s kreditnou kartou“ je 
platobná transakcia s kartou, ktorá je 
zúčtovaná za viac ako 48 hodín po 
schválení/iniciovaní transakcie;

(5) „transakcia s kreditnou kartou“ je 
platobná transakcia s kartou, ktorá je 
zúčtovaná za viac ako 48 hodín po 
zaúčtovaní transakcie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) „cezhraničná platobná transakcia“ je 
platobná transakcia s kartou alebo platobná 
transakcia viazaná na kartu iniciovaná 
platiteľom alebo príjemcom platby 
v prípade, že poskytovateľ platobných 
služieb platiteľa a poskytovateľ 
platobných služieb príjemcu platby sú 
usadení v rôznych členských štátoch, 
alebo v prípade, že platobnú kartu vydal 
vydávajúci poskytovateľ platobných 
služieb usadený v inom členskom štáte, než 
je miesto predaja;

(8) „cezhraničná platobná transakcia“ je 
platobná transakcia s kartou alebo platobná 
transakcia viazaná na kartu iniciovaná 
platiteľom alebo príjemcom platby 
v prípade, že platobnú kartu vydal 
vydávajúci poskytovateľ platobných 
služieb usadený v inom členskom štáte, než 
je miesto predaja;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) „usadený“ znamená prítomný 
prostredníctvom prevádzky alebo 
zastúpenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 25 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25a) „vážený priemer“ je celková suma 
uhradených výmenných poplatkov za 
kreditnú alebo debetnú kartu vydelená 
celkovou výškou súvisiacich transakcií za 
rovnaké časové obdobie; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S účinnosťou od uplynutia dvoch 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia poskytovatelia platobných 
služieb nesmú za cezhraničné transakcie 
uskutočňované s debetnou kartou ponúkať 
ani vyžadovať výmenný poplatok za 
jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 

1. S účinnosťou od uplynutia dvoch 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia poskytovatelia platobných 
služieb nesmú za cezhraničné transakcie 
uskutočňované s debetnou kartou ponúkať 
ani vyžadovať výmenný poplatok za 
jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
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účinkom vo výške viac ako 0,2 % hodnoty 
transakcie.

účinkom vo výške viac ako 0,2 % 
váženého priemeru hodnoty transakcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. S účinnosťou od uplynutia dvoch 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia poskytovatelia platobných 
služieb nesmú za cezhraničné transakcie 
uskutočňované s kreditnou kartou ponúkať 
ani vyžadovať výmenný poplatok za 
jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,3 % hodnoty 
transakcie.

2. S účinnosťou od uplynutia dvoch 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia poskytovatelia platobných 
služieb nesmú za cezhraničné transakcie 
uskutočňované s kreditnou kartou ponúkať 
ani vyžadovať výmenný poplatok za 
jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,3 % 
váženého priemeru hodnoty transakcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov 
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
poskytovatelia platobných služieb nesmú 
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,2 % hodnoty 
transakcie v prípade transakcií viazaných 
na debetnú kartu.

1. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov 
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
poskytovatelia platobných služieb nesmú 
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,2 % 
váženého priemeru hodnoty transakcie v 
prípade transakcií viazaných na debetnú 
kartu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov 
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
poskytovatelia platobných služieb nesmú 
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,3 % hodnoty 
transakcie v prípade transakcií viazaných 
na kreditnú kartu.

2. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov 
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
poskytovatelia platobných služieb nesmú 
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,3 % 
váženého priemeru hodnoty transakcie v 
prípade transakcií viazaných na kreditnú 
kartu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely uplatňovania stropov uvedených 
v článku 3 a článku 4 sa akákoľvek čistá 
kompenzácia, ktorú prijme vydávajúca 
banka z režimu platobných kariet vo 
vzťahu k platobným transakciám alebo 
súvisiacim činnostiam, považuje za súčasť 
výmenného poplatku.

Na účely uplatňovania stropov uvedených 
v článku 3 sa akákoľvek čistá 
kompenzácia, ktorú prijme vydávajúci
poskytovateľ platobnej služby vo vzťahu 
k platobným transakciám, považuje za 
súčasť výmenného poplatku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Režimy platobných kariet 
a spracovateľské subjekty musia byť 
z hľadiska právnej formy, organizácie 
a rozhodovania nezávislé. Nesmú robiť 
žiadne rozdiely medzi dcérskymi 
spoločnosťami alebo akcionármi na 
jednej strane a používateľmi týchto 
režimov a inými zmluvnými partnermi na 
druhej strane, a najmä nesmú žiadnym 
spôsobom podmieňovať poskytovanie 
akejkoľvek služby, ktorú ponúkajú, tým, 
aby ich zmluvná strana 
akceptovala akúkoľvek inú službu, ktorú 
ponúkajú.

1. Režimy platobných kariet 
a spracovateľské činnosti musia byť 
oddelené. Režimy platobných kariet 
poskytujúce spracovateľské služby nesmú
žiadnym spôsobom podmieňovať 
poskytovanie akejkoľvek služby, ktorú 
ponúkajú, tým, aby ich zmluvná strana 
akceptovala akúkoľvek inú službu, ktorú 
ponúkajú. Nesmú ceny za svoje činnosti 
súvisiace s režimami platobných kariet 
a so spracovateľskými službami uvádzať 
zoskupené a nesmú medzi týmito 
činnosťami uskutočňovať krížové dotácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Režimy platobných kariet musia 
umožniť, aby správy o autorizácii a 
zúčtovaní jednotlivých transakcií kartou 
boli oddelené a spracované rôznymi 
spracovateľskými subjektmi.

2. Spracovateľské subjekty musia 
umožniť, aby správy o autorizácii a 
zúčtovaní jednotlivých transakcií kartou 
boli oddelené a spracované rôznymi 
spracovateľskými subjektmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Akákoľvek územná diskriminácia 
v pravidlách spracovania uplatňovaných 

3. Akákoľvek územná diskriminácia 
v pravidlách spracovania uplatňovaných 
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režimami platobných kariet je zakázaná. spracovateľskými subjektmi je zakázaná.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Spracovateľské subjekty v rámci Únie 
zabezpečia, aby bol ich systém technicky 
interoperabilný s inými systémami 
spracovateľských subjektov v rámci Únie 
prostredníctvom uplatňovania noriem 
vypracovaných medzinárodnými alebo 
európskymi normalizačnými orgánmi. 
Okrem toho spracovateľské subjekty 
nesmú prijať ani uplatňovať obchodné
pravidlá, ktorými sa obmedzuje 
interoperabilita s inými spracovateľskými 
subjektmi v rámci Únie.

4. Spracovateľské subjekty v rámci Únie 
do ... * [jeden rok od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia] zabezpečia, 
aby bol ich systém technicky 
interoperabilný s inými systémami 
spracovateľských subjektov v rámci Únie 
prostredníctvom uplatňovania noriem 
vypracovaných medzinárodnými alebo 
európskymi normalizačnými orgánmi. 
Okrem toho spracovateľské subjekty 
nesmú prijať ani uplatňovať obchodné 
pravidlá, ktorými sa obmedzuje 
interoperabilita s inými spracovateľskými 
subjektmi v rámci Únie.

EBA v úzkej spolupráci s radou SEPA 
ustanoví požiadavky, ktoré majú platobné 
systémy, platobné režimy a spracovateľské 
subjekty dodržiavať v záujme 
zabezpečenia plne otvoreného 
a konkurencieschopného trhu 
spracovania kariet. Tieto požiadavky budú 
vydané do ...* [dva roky odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
a podľa potreby sa pravidelne aktualizujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8 vypúšťa sa
Spoločné označovanie (co-badging) 
a výber aplikácie
1. Akékoľvek pravidlá uplatňované v 
rámci režimov a pravidlá obsiahnuté v 
dohodách o udeľovaní povolení, ktoré 
bránia tomu, aby vydavateľ umiestnil dve 
alebo viac rozdielnych značiek platobných 
nástrojov na kartu alebo 
telekomunikačné, digitálne alebo IT 
zariadenie, sú zakázané.
2. Akékoľvek rozdiely v zaobchádzaní s 
vydavateľmi alebo prijímateľmi 
v pravidlách uplatňovaných v rámci 
režimov a v pravidlách obsiahnutých v 
dohodách o udeľovaní povolení, pokiaľ 
ide o spoločné označovanie na karte alebo 
telekomunikačnom, digitálnom alebo IT 
zariadení, musia byť objektívne 
zdôvodnené a nediskriminačné.
3. Režimy platobných kariet nesmú 
poskytovateľom platobných služieb 
vydávajúcim kartu ani poskytovateľom 
platobných služieb prijímajúcim kartu 
ukladať povinnosť, aby za transakcie, 
ktoré sa vykonajú s akýmkoľvek 
zariadením, na ktorom sa nachádza ich 
značka, no neuskutočnia sa 
prostredníctvom daného režimu, podávali 
správy a aby za ne platili poplatky, a 
nesmú im ukladať ani iné povinnosti 
s rovnakým cieľom alebo účinkom.
4. Akékoľvek zásady, ktorými sa riadi 
smerovanie transakcií cez osobitný kanál 
alebo proces, a ďalšie technické 
a bezpečnostné normy a požiadavky, 
pokiaľ ide o nakladanie s kartou a 
telekomunikačným, digitálnym alebo IT 
zariadením, na ktorom je umiestnená viac 
ako jedna značka platobnej karty, musia 
byť nediskriminačné a uplatňovať sa 
nediskriminačným spôsobom.
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5. V prípade, že platobné zariadenie 
ponúka na výber medzi rôznymi značkami 
platobných nástrojov, značku uplatnenú 
na predmetnú platobnú transakciu určí 
platiteľ na mieste predaja.
6. Režimy platobných kariet, vydavatelia, 
prijímatelia a poskytovatelia 
infraštruktúry na obsluhu platobných 
kariet nesmú vkladať automatické 
mechanizmy, softvér alebo zariadenia do 
platobného nástroja alebo vybavenia 
použitého na mieste predaja, ktorým sa 
obmedzuje výber aplikácie platiteľom 
v prípade používania platobného nástroja 
označeného viacerými značkami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prijímatelia ponúkajú a účtujú
príjemcom platby obchodnícke poplatky, 
ktoré sú samostatne stanovené pre 
jednotlivé kategórie a jednotlivé značky 
platobných kariet, pokiaľ obchodníci 
písomne nepožiadajú prijímajúcich 
poskytovateľov platobných služieb, aby 
účtovali spojené obchodnícke poplatky.

1. Prijímatelia ponúkajú príjemcom platby 
účtovanie obchodníckych poplatkov, ktoré 
sú samostatne stanovené pre jednotlivé 
kategórie a jednotlivé značky platobných 
kariet.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 10 – názov



PE522.956v01-00 18/25 PR\1009030SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pravidlo rešpektovania všetkých kariet Elektronická identifikácia

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Platobné režimy a poskytovatelia 
platobných služieb nesmú uplatňovať 
pravidlo, ktorým sa príjemcovia platby 
akceptujúci karty a iné platobné nástroje 
vydané jedným vydávajúcim 
poskytovateľom platobných služieb v 
rámci režimu platobných nástrojov 
zaväzujú, aby prijímali aj iné platobné 
nástroje tej istej značky a/alebo kategórie 
vydané inými vydávajúcimi 
poskytovateľmi platobných služieb 
v rámci rovnakého režimu, okrem 
prípadu, keď podliehajú rovnakému 
regulovanému výmennému poplatku.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Obmedzením pravidiel rešpektovania 
všetkých kariet podľa odseku 1 nie je 
dotknutá možnosť, aby platobné režimy 
a poskytovatelia platobných služieb 
stanovili, že určité karty nesmú byť 
odmietnuté na základe identity 

vypúšťa sa
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vydávajúceho poskytovateľa platobných 
služieb alebo držiteľa karty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Obchodníci, ktorí sa rozhodnú 
neprijímať všetky karty alebo iné platobné 
nástroje režimu platobných kariet, o tom 
spotrebiteľov informujú jasným 
a jednoznačným spôsobom súčasne s tým, 
ako informujú spotrebiteľa o prijímaní 
iných kariet a platobných nástrojov 
režimu. Uvedené informácie sú zreteľne 
zobrazené pri vstupe do obchodu, pri 
pokladni alebo na webovej lokalite alebo 
na inom príslušnom elektronickom alebo 
mobilnom médiu a musia byť platiteľovi 
poskytnuté v dostatočnom predstihu pred 
uzavretím kúpnej zmluvy s príjemcom 
platby.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Vydávajúci poskytovatelia platobných 
služieb zabezpečia, aby ich platobné 
nástroje boli viditeľne a elektronicky 
identifikovateľné, čím sa umožní 
príjemcom platby jednoznačne 
identifikovať, ktoré značky a kategórie 
predplatených, debetných, kreditných alebo 

Vydávajúci poskytovatelia platobných 
služieb do ...* [jeden rok od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia] zabezpečia, 
aby ich platobné nástroje boli elektronicky 
identifikovateľné, čím sa umožní 
príjemcom platby jednoznačne 
identifikovať, ktoré značky a kategórie 
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komerčných kariet, alebo platieb viazaných 
na takéto karty si platiteľ vybral.

predplatených, debetných, kreditných alebo 
komerčných kariet, alebo platieb viazaných 
na takéto karty si platiteľ vybral.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty informujú o uvedených 
orgánoch Komisiu do dvoch rokov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. 
O akejkoľvek následnej zmene týkajúcej sa 
uvedených orgánov bezodkladne informujú 
Komisiu.

2. Členské štáty informujú o uvedených 
orgánoch Komisiu do ... * [dva mesiace od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. 
O akejkoľvek následnej zmene týkajúcej sa 
uvedených orgánov bezodkladne informujú 
Komisiu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Štyri roky po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o vykonávaní 
tohto nariadenia. V správe Komisie sa 
predovšetkým preskúma primeranosť 
úrovní výmenných poplatkov a 
mechanizmov usmerňovania, ako napríklad 
poplatkov, pričom sa zohľadní využívanie 
a náklady rôznych platobných 
prostriedkov, ako aj miera vstupu nových 
účastníkov a nových technológií na trh.

Štyri roky po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o vykonávaní 
tohto nariadenia. V správe Komisie sa 
predovšetkým preskúma primeranosť 
úrovní výmenných poplatkov a 
mechanizmov usmerňovania, ako napríklad 
poplatkov, pričom sa zohľadní využívanie 
a náklady rôznych platobných 
prostriedkov, ako aj miera vstupu nových 
účastníkov a nových technológií na trh, a 
vplyv na spotrebiteľov a obchodníkov.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca podporuje cieľ tohto návrhu, ktorým je napomôcť rozvoj trhu s platbami v rámci 
celej EÚ, ktorý umožní spotrebiteľom, maloobchodníkom a iným podnikom, aby plne 
využívali výhody vnútorného trhu EÚ vrátane elektronického obchodu v súlade so stratégiou 
Európa 2020 a Digitálnou agendou.

Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európska komisia nepodložila svoje návrhy 
dôveryhodným hodnotením vplyvu, ktorým by preukázala, že jej návrhy prinesú očakávané 
výhody všetkým zainteresovaným stranám. Preto sa nazdáva, že sa musia veľmi opatrne 
zvážiť účinky, ktoré by mohli z niektorých návrhov, ktoré predložila Komisia, vyplynúť, aby 
sa zabránilo dosahom, ktoré by boli v rozpore so sledovaným cieľom, a ktoré by mohli 
používateľom platobných prostriedkov spôsobiť nové ťažkosti.

Rozsah pôsobnosti

Komisia navrhuje, aby sa do rozsahu pôsobnosti zahrnuli všetky systémy so štyrmi a s tromi 
účastníkmi. Z pôsobnosti ustanovení týkajúcich sa stropov výmenných poplatkov a 
ustanovení článku 7 týkajúcich sa oddelenia platobných kariet od spracovateľských subjektov 
však vylučujú systémy s troma účastníkmi.

Tieto výnimky sa nebudú vzťahovať na tie systémy platobných kariet s troma účastníkmi, 
ktoré budú poskytovať iným poskytovateľov platobných služieb povolenia na vydávanie 
alebo prijímanie platobných kariet. V týchto prípadoch sa budú tieto systémy na všetky účely 
považovať za platobné systémy so štyrmi účastníkmi.

Spravodajca zastáva názor, že je potrebné zaručiť rovnaké podmienky (level playing field)pre 
všetkých aktérov tým, že sa zaručí, aby platobné systémy so štyrmi účastníkmi a systémom 
s troma účastníkmi, nové subjekty na trhu a nové technológie mohli súťažiť za rovnakých 
podmienok.

Výmenné poplatky

Európska komisia navrhuje zavedenie stropov pre výmenné poplatky za cezhraničné a 
vnútroštátne transakcie. Komisia navrhla strop 0,2 % pre operácie uskutočnené s debetnými 
platbami a 0,3 % pre operácie s kreditnou kartou. Tieto stropy sa zdajú byť úplne náhodné, 
pretože dodnes nebola predložená žiadna štúdia o hodnotení vplyvu, ktorá by ich odôvodnila 
a v ktorej by sa preskúmali účinky na jednotlivé vnútroštátne trhy.

Spravodajca pripomína, že medzi vnútroštátnymi trhmi s platobnými kartami existujú výrazné 
štrukturálne rozdiely. Medzi tieto rozdiely patria faktory ako miera rozšírenia kariet, objem 
transakcií, miera podvodov, povaha a osobitné vlastnosti každého trhu (percentuálny podiel 
debetných a kreditných kariet, percentuálny podiel transakcií uskutočnených osobne oproti 
transakciám neuskutočneným osobne, počet bankomatov na obyvateľa, atď.).
Tieto rozdiely, ktoré samotná Komisia v texte návrhu pripúšťa a ktorými argumentuje pri 
stanovovaní rozdielnych období nadobudnutia účinnosti pre hodnoty výmenných poplatkov za 
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cezhraničné a vnútroštátne transakcie, si vyžadujú rozsiahlu analýzu a hodnotenie vplyvov, 
ktoré tieto návrhy môžu mať na jednotlivé vnútroštátne trhy. Ide ale o analýzu, ku ktorej 
nedošlo.

Spravodajca v tejto fáze legislatívneho procesu podporuje návrhy Komisie, ale nazdáva sa, že 
je vhodnosť týchto stropov dôkladne prediskutovať na základe hĺbkového hodnotenia. 
Následne si spravodajca vyhradzuje právo predložiť v neskorších fázach legislatívneho 
procesu k tomuto bodu odlišné návrhy, ak to bude považovať za hodné.

Je potrebné zabrániť tomu, aby tieto výmenné poplatky v členských štátoch, ktorých trhy nie 
sú veľmi rozvinuté, ,ohli zasadiť tvrdý úder podpore využívania platobných kariet. 
Obmedzenia výmenných poplatkov nemajú brzdiť stimuly na uskutočňovanie investícií 
potrebných pre rozvoj platobných sietí v týchto členských štátoch alebo spôsobiť menej 
investícií do inovácií a boja proti podvodom.

Na druhej strane spravodajca podporuje názor, že je potrebné vniesť do stropov pre výmenné 
poplatky istú flexibilitu tak, aby boli váženým priemerom všetkých transakcií, a nie 
absolútnymi stropmi pre všetky transakcie. Umožnilo by to rozlišovať medzi odvetviami 
s rozličnými mierami nedodržiavania termínov či rizika alebo podnietiť zavádzanie nových 
technológií alebo bezpečnejších platobných metód. 

Udeľovanie povolení

Spravodajca podporuje návrh Komisie zaručiť, aby povolenia na vydávanie alebo prijímanie 
platobných nástrojov platili v Únii bez geografických obmedzení. Opatrenia navrhnuté 
Komisiou zjednodušia bezproblémové fungovanie vnútorného trhu kartových, internetových 
a mobilných platieb v prospech spotrebiteľov a maloobchodníkov.

Oddelenie systémov a spracovateľov a interoperabilita

Spravodajca sa nazdáva, že je potrebné zaviesť väčšiu hospodársku súťaž tým, že sa umožní 
spracovateľským subjektom súťažiť o klientov systémov za rovnakých podmienok. Nazdáva 
sa však, že návrh Komisie vyžadovať oddelenie platobných systémov od spracovateľských 
subjektov, pokiaľ ide o právnu formu, organizáciu a rozhodovanie, je neprimeraný a nie je 
podložený žiadnym hodnotením vplyvu.

Spravodajca považuje za dostatočné zaručiť funkčné oddelenie oboch činností a to, aby sa 
poskytovanie žiadnej zo služieb nepodmieňovalo prijatím akýchkoľvek iných služieb. Na 
druhej strane musí platiť zákaz akejkoľvek územnej diskriminácie v pravidlách spracovania 
uplatňovaných režimami platobných kariet.

Spracovateľské subjekty Únie musia zaručiť, aby bol ich systém technicky interoperabilný 
s ostatnými spracovateľskými subjektmi v Únii. Z toho dôvodu je potrebné ustanoviť dlhšie 
časové obdobie než to, ktoré ustanovuje nariadenie, aby sa subjektom umožnilo splniť tieto 
požiadavky.

Spoločné označovanie (co-badging) a výber aplikácie
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Komisia navrhuje, aby mal vydavateľ mohol umiestniť na kartu alebo zariadenia založené na 
karte všetky značky platobných prostriedkov, aké uzná za vhodné, bez toho, aby bolo 
potrebné získať od daných značiek súhlas.

Spravodajca sa nazdáva, že tento návrh je v rozpore s najzákladnejšími zásadami 
hospodárskej súťaže medzi značkami. Hodnota značky a schopnosť možnosť voľnej 
distribúcie produktov je základným prvkom voľného trhu, ktorý treba zachovať. Nemožno 
pochopiť návrh, ktorý by podniku odobral kontrolu nad uvádzaním jeho produktu na trh, čo 
by znamenalo, že by sa jeho značka spájala s inými, konkurenčnými značkami 
alebo značkami pochybnej povesti, a to bez jeho výslovného súhlasu.

Na druhej strane sa však nezdá, že by bol dostatok argumentov, ktoré by ozrejmili existenciu 
problémov vo vzťahu k umiestňovaniu niekoľkých značiek. V súčasnosti existuje na trhu 
obrovský počet kariet so s viacerými značkami.

Spravodajca sa nazdáva, že opatrenia súvisiace s výberom aplikácie môžu viesť k opačnému 
výsledku, než by sa žiadal. Napríklad ak používateľ nebude mať možnosť vopred nastaveného 
platobného prostriedku a bude nútený vybrať si medzi rozličnými značkami platobných 
nástrojov vždy, keď bude uskutočňovať platbu, bude to pre používateľov výrazne neefektívne 
a komplikované a spôsobí to možné omyly a väčšie čakanie pri platení.

Zároveň by tieto opatrenia mohli znamenať krok späť pre všetky inovácie zamerané na 
zrýchlenie platieb kartou, napr. pre bezkontaktné platobné riešenia alebo biometrická 
autentifikácia. Inovácia je jedným z hlavných stimulov, ktoré podporujú ich využitie, a preto 
sa musí zabrániť negatívnym účinkom, ktoré môžu viesť k prekážkam alebo 
znižovať príťažlivosť technických výdobytkov.

Pravidlo rešpektovania všetkých kariet

Spravodajca sa nazdáva, že návrhy Komisie v tomto bode nepredstavujú účinný 
mechanizmus, ktorý by mohol uľahčiť používanie kariet ako platobného prostriedku. Tieto 
návrhy budú mať za následok to, že spotrebitelia v priebehu platby zistia, že ich karty nie 
prijímané, prestanú sa na ne spoliehať a vypestujú si určitú nedôveru k elektronickým 
platobným prostriedkom a uprednostnia platbu v hotovosti.

Komisia navrhuje, aby platobné nástroje boli viditeľne a elektronicky identifikovateľné, čím 
sa umožní príjemcom platby jednoznačne identifikovať, ktoré značky a kategórie 
predplatených, debetných, kreditných alebo komerčných kariet, alebo platieb viazaných na 
takéto karty si platiteľ vybral. Spravodajca sa domnieva, že je vhodné, aby boli platobné 
nástroje identifikovateľné elektronicky, ale myslí si, že je neprimerané požadovať aj viditeľnú 
identifikáciu. 

Požiadavka viditeľnej identifikácie by znamenala povinnosť výmenu všetkých platobných 
kariet EÚ, čiže momentálne vyše 725 miliónov kariet, so všetkými súvisiacimi nákladmi. 
Okrem toho vývoj inovácií a široká obľuba v používaní nových platobným nosičov, akým je 
mobilný telefón a iné prostriedky, spochybňujú, že by boli tieto nákladnevyhnutné. 

Doložka o preskúmaní
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Spravodajca navrhuje, aby Komisia vydala správu o uplatňovaní tohto nariadenia. V správe sa 
preskúmajú aspekty ako primeranosť úrovní výmenných poplatkov a mechanizmov 
usmerňovania, pričom sa zohľadní využívanie a náklady rôznych platobných prostriedkov, 
ako aj miera vstupu nových účastníkov a nových technológií na vnútroštátne trhy. Taktiež sa 
prehodnotí ich vplyv na spotrebiteľov a na obchody.


