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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medbančnih provizijah za 
kartične plačilne transakcije
(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0550),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0241/2013),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ... 20131,

– ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke z dne ... 20132,

– o upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenja Odbora za 
notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Preprečiti je treba, da bi se določbam 
v zvezi z medbančnimi provizijami, ki jih 
plačajo ali prejmejo ponudniki plačilnih 
storitev, izogibalo z drugimi pritoki 

(23) Preprečiti je treba, da bi se določbam 
v zvezi z medbančnimi provizijami, ki jih 
plačajo ali prejmejo ponudniki plačilnih 
storitev, izogibalo z drugimi pritoki 

                                               
1 UL C ... /Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 UL C ... /Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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nadomestil, ki jih prejmejo ponudniki 
plačilnih storitev izdajatelji. Da bi se to 
preprečilo, je treba „neto plačila“ 
nadomestil, ki jih plača in prejme ponudnik 
plačilnih storitev izdajatelj v okviru 
kartične sheme, šteti za medbančno 
provizijo. Pri izračunu medbančne 
provizije je treba zaradi preverjanja, ali 
prihaja do izogibanja, upoštevati celoten 
znesek plačil ali spodbud, ki jih ponudnik 
plačilnih storitev izdajatelj prejme od 
kartične sheme v zvezi z zakonsko 
urejenimi transakcijami, razen nadomestil, 
ki jih ponudnik plačilnih storitev izdajatelj 
plača shemi. Zadevna plačila, spodbude in 
nadomestila so lahko neposredni (tj. na 
podlagi obsega ali specifični za 
posamezno transakcijo) ali posredni 
(vključno s spodbudami za trženje, 
nagradami in popusti za doseganje 
določenih obsegov transakcij).

nadomestil, ki jih prejmejo ponudniki 
plačilnih storitev izdajatelji. Da bi se to 
preprečilo, je treba „neto plačila“ 
nadomestil, ki jih plača in prejme ponudnik 
plačilnih storitev izdajatelj v okviru 
kartične sheme, šteti za medbančno 
provizijo. Pri izračunu medbančne 
provizije je treba zaradi preverjanja, ali 
prihaja do izogibanja, upoštevati celoten 
znesek plačil ali spodbud, ki jih ponudnik 
plačilnih storitev izdajatelj prejme od 
kartične sheme v neposredni zvezi s 
plačilnimi transakcijami, razen nadomestil, 
ki jih ponudnik plačilnih storitev izdajatelj 
plača shemi.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Ločevanje sheme in infrastrukture bi 
moralo vsem obdelovalcem omogočiti, da 
med seboj konkurirajo za potrošnike shem.
Ker so stroški obdelave pomemben del 
skupnih stroškov sprejemanja kartic, mora 
biti ta del vrednostne verige odprt za 
učinkovito konkurenco. Na podlagi 
ločevanja sheme in infrastrukture bi morali
biti kartične sheme in obdelovalci 
neodvisni v smislu pravne oblike,
organizacije in postopka odločanja. Ne bi 
smeli izvajati diskriminacije, na primer 
tako, da drug drugega prednostno 
obravnavajo ali si zagotavljajo zaupne 
informacije, ki niso na voljo njihovim 

(25) Ločevanje sheme in infrastrukture bi 
moralo vsem obdelovalcem omogočiti, da 
med seboj konkurirajo za potrošnike shem.
Ker so stroški obdelave pomemben del 
skupnih stroškov sprejemanja kartic, mora 
biti ta del vrednostne verige odprt za 
učinkovito konkurenco. Na podlagi
ločevanja sheme in infrastrukture bi
morale biti kartične sheme in dejavnosti 
obdelave ločene v smislu organizacije in 
postopka odločanja. Ne bi smeli izvajati 
diskriminacije, na primer tako, da drug 
drugega prednostno obravnavajo ali si 
zagotavljajo zaupne informacije, ki niso na 
voljo njihovim tekmecem v zadevnem 
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tekmecem v zadevnem segmentu trga, da 
nalagajo svojim tekmecem v zadevnem 
segmentu trga prekomerne zahteve v zvezi 
z informacijami, da drug drugemu 
navzkrižno subvencionirajo dejavnosti ali 
da vzpostavljajo deljene ureditve 
upravljanja. Takšne diskriminatorne prakse 
prispevajo k razdrobljenosti trga, negativno 
vplivajo na vstop novih udeležencev na trg 
in preprečujejo pojav vseevropskih 
udeležencev, s čimer ovirajo vzpostavitev 
notranjega trga kartičnih, spletnih in 
mobilnih plačil ter tako škodijo trgovcem 
na drobno, podjetjem in potrošnikom.

segmentu trga, da nalagajo svojim 
tekmecem v zadevnem segmentu trga 
prekomerne zahteve v zvezi z 
informacijami, da drug drugemu 
navzkrižno subvencionirajo dejavnosti ali 
da vzpostavljajo deljene ureditve 
upravljanja. Takšne diskriminatorne prakse 
prispevajo k razdrobljenosti trga, negativno 
vplivajo na vstop novih udeležencev na trg 
in preprečujejo pojav vseevropskih 
udeležencev, s čimer ovirajo vzpostavitev 
notranjega trga kartičnih, spletnih in
mobilnih plačil ter tako škodijo trgovcem 
na drobno, podjetjem in potrošnikom.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Pravilo spoštovanja vseh kartic je 
dvojna obveznost, ki jo ponudniki 
plačilnih storitev izdajatelji in kartične 
sheme nalagajo prejemnikom plačila, ki 
morajo sprejeti vse kartice iste blagovne 
znamke (spoštovanje vseh produktov) ne 
glede na različne stroške teh kartic na eni 
strani, na drugi strani pa ne glede na 
posamezno banko izdajateljico, ki je 
kartico izdala (spoštovanje vseh 
izdajateljev). Potrošniku je v interesu, da 
prejemniki plačila v zvezi z isto kategorijo 
kartic ne smejo diskriminirati med 
izdajatelji ali imetniki kartic, in plačilne 
sheme in ponudniki plačilnih storitev jim 
lahko naložijo takšno obveznost. Čeprav 
je „spoštovanje vseh izdajateljev“ kot del 
pravila spoštovanja vseh kartic 
upravičeno pravilo kartičnega sistema, saj 
prejemnikom plačila preprečuje 
diskriminiranje med posameznimi 
bankami, ki so izdale kartico, je torej 

črtano
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„spoštovanje vseh produktov“ pravzaprav 
praksa vezave, ki učinkuje tako, da 
sprejemanje kartic z nizkimi nadomestili 
veže na sprejemanje kartic z visokimi 
nadomestili. Odprava „spoštovanja vseh 
produktov“ kot dela pravila spoštovanja 
vseh kartic bi trgovcem omogočila 
omejitev izbire plačilnih kartic, ki jih 
sprejemajo, le na plačilne kartice z 
nizkimi ali nižjimi stroški, kar bi bilo 
zaradi nižjih stroškov trgovcev ugodno 
tudi za potrošnike. Trgovci, ki sprejemajo 
debetne kartice, tako ne bi bili prisiljeni 
sprejemati tudi kreditnih kartic in tisti, ki 
sprejemajo kreditne kartice, ne bi bili 
prisiljeni sprejemati komercialnih kartic. 
Za zaščito potrošnika in njegove 
zmožnosti, da čim pogosteje uporablja 
plačilne kartice, pa bi bilo treba trgovcem 
naložiti obveznost, da sprejmejo vse 
kartice, za katere veljajo enake zakonsko 
določene medbančne provizije. S takšno 
omejitvijo bi se zagotovilo tudi 
konkurenčnejše okolje za kartice, katerih 
medbančnih provizij ne ureja ta uredba, 
saj bi se povečala pogajalska moč 
trgovcev v zvezi s pogoji, pod katerimi 
sprejemajo te kartice.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Za učinkovito delovanje omejitev v 
zvezi s pravilom spoštovanja vseh kartic so 
nekatere informacije nepogrešljive. 
Prejemnikom plačil bi bilo treba 
omogočiti, da lahko prepoznajo različne 
kategorije kartic, zato bi morale biti 
različne kategorije prepoznavne vidno in
elektronsko s pomočjo naprave. Poleg tega 

(30) Prejemnikom plačil bi bilo treba 
omogočiti, da lahko prepoznajo različne 
kategorije kartic, zato bi morale biti 
različne kategorije prepoznavne 
elektronsko s pomočjo naprave. Poleg tega 
bi moral biti plačnik na določenem 
prodajnem mestu seznanjen glede 
sprejemanja njegovega plačilnega 
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bi moral biti tudi plačnik na določenem 
prodajnem mestu seznanjen glede 
sprejemanja njegovega plačilnega 
instrumenta. Prejemnik plačila mora 
plačnika obvestiti o kakršnih koli 
omejitvah glede uporabe določene 
blagovne znamke ob enakem času in pod 
enakimi pogoji kot o tem, da se določena 
blagovna znamka sprejema.

instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dvige gotovine na bankomatih in (b) dvige gotovine ali vse transakcije 
razen prodaje blaga ali opravljanja 
storitev na bankomatih in

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka (4)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „transakcija z debetno kartico“ pomeni 
kartično plačilno transakcijo, tudi s 
predplačniškimi karticami, povezano s 
tekočim ali depozitnim uporabniškim 
računom, ki ga transakcija obremeni v 
48 urah ali prej po odobritvi/odreditvi
transakcije;

(4) „transakcija z debetno kartico“ pomeni 
kartično plačilno transakcijo, tudi s 
predplačniškimi karticami, povezano s 
tekočim ali depozitnim uporabniškim 
računom, ki ga transakcija obremeni v 
48 urah ali prej po kliringu transakcije;

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka (5)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „transakcija s kreditno kartico“ pomeni 
kartično plačilno transakcijo, pri kateri je 
transakcija poravnana po več kot 48 urah
od odobritve/odreditve transakcije;

(5) „transakcija s kreditno kartico“ pomeni 
kartično plačilno transakcijo, pri kateri je 
transakcija poravnana po več kot 48 urah
od kliringa transakcije;

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka (8)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „čezmejna plačilna transakcija“ pomeni 
plačilo s kartico ali kartično plačilno 
transakcijo, ki jo odredi plačnik ali 
prejemnik plačila, če imata ponudnik 
plačilnih storitev plačnika in ponudnik 
plačilnih storitev prejemnika plačila sedež 
v različnih državah članicah, ali če je 
plačilno kartico izdal ponudnik plačilnih 
storitev izdajatelj, katerega sedež ni v isti 
državi članici kot prodajno mesto;

(8) „čezmejna plačilna transakcija“ pomeni 
plačilo s kartico ali kartično plačilno 
transakcijo, ki jo odredi plačnik ali 
prejemnik plačila, če je plačilno kartico 
izdal ponudnik plačilnih storitev izdajatelj, 
katerega sedež ni v isti državi članici kot 
prodajno mesto;

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) „imeti sedež“ pomeni biti prisoten 
zaradi registriranega sedeža ali 
zastopnika;
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Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) „tehtano povprečje“ pomeni skupni 
znesek plačanih medbančnih provizij za 
kreditne ali debetne kartice, deljen s 
skupnim zneskom povezanih transakcij v 
istem časovnem obdobju;

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudniki plačilnih storitev dva meseca 
po začetku veljavnosti te uredbe za 
čezmejne transakcije z debetno kartico ne 
smejo več nuditi ali zahtevati medbančne 
provizije za posamezno transakcijo ali 
drugih dogovorjenih nadomestil z enakim 
namenom ali učinkom, katerih vrednost 
presega 0,2 % vrednosti transakcije.

1. Ponudniki plačilnih storitev dva meseca 
po začetku veljavnosti te uredbe za 
čezmejne transakcije z debetno kartico ne 
smejo več nuditi ali zahtevati medbančne 
provizije za posamezno transakcijo ali 
drugih dogovorjenih nadomestil z enakim 
namenom ali učinkom, katerih vrednost 
presega 0,2 % tehtanega povprečja
vrednosti transakcije.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki plačilnih storitev dva meseca 
po začetku veljavnosti te uredbe za 
čezmejne transakcije s kreditno kartico ne 
smejo več nuditi ali zahtevati medbančne 
provizije za posamezno transakcijo ali 
drugih dogovorjenih nadomestil z enakim 
namenom ali učinkom, katerih vrednost 
presega 0,3 % vrednosti transakcije.

2. Ponudniki plačilnih storitev dva meseca 
po začetku veljavnosti te uredbe za 
čezmejne transakcije s kreditno kartico ne 
smejo več nuditi ali zahtevati medbančne 
provizije za posamezno transakcijo ali 
drugih dogovorjenih nadomestil z enakim 
namenom ali učinkom, katerih vrednost 
presega 0,3 % tehtanega povprečja
vrednosti transakcije.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudniki plačilnih storitev dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli transakcije na podlagi debetne kartice 
ne smejo več nuditi ali zahtevati 
medbančne provizije za posamezno 
transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih vrednost presega 0,2 % 
vrednosti transakcije.

1. Ponudniki plačilnih storitev dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli transakcije na podlagi debetne kartice 
ne smejo več nuditi ali zahtevati 
medbančne provizije za posamezno 
transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih vrednost presega 0,2 % 
tehtanega povprečja vrednosti transakcije.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki plačilnih storitev dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli transakcije na podlagi kreditne kartice 

2. Ponudniki plačilnih storitev dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli transakcije na podlagi kreditne kartice 
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ne smejo več nuditi ali zahtevati 
medbančne provizije za posamezno 
transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih vrednost presega 0,3 % 
vrednosti transakcije.

ne smejo več nuditi ali zahtevati 
medbančne provizije za posamezno 
transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih vrednost presega 0,3 % 
tehtanega povprečja vrednosti transakcije.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene uporabe omejitev iz členov 3
in 4 se vsako neto nadomestilo, ki ga
banka izdajateljica prejme od kartične 
sheme v zvezi s plačilnimi transakcijami
ali povezanimi dejavnostmi, obravnava kot 
del medbančne provizije.

Za namene uporabe omejitev iz členov 3 se 
vsako neto nadomestilo, ki ga ponudnik 
plačilnih storitev izdajatelj prejme v zvezi 
s plačilnimi transakcijami, obravnava kot 
del medbančne provizije.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kartične sheme in obdelovalci so v 
smislu pravne oblike, organizacije in 
sprejemanja odločitev neodvisni. Na 
noben način ne smejo izvajati 
diskriminacije med svojimi podružnicami 
in delničarji na eni strani ter uporabniki 
teh shem in drugimi pogodbenimi 
partnerji na drugi strani. Zlasti ne smejo
opravljanja katere koli storitve, ki jo 
nudijo, na noben način pogojevati s tem, da 
je pogodbena stranka sprejela katero koli 
drugo storitev, ki jo nudijo.

1. Kartične sheme in dejavnosti obdelave 
se ločijo. Kartične sheme, ki nudijo 
storitve obdelave, ne smejo opravljanja 
katere koli storitve, ki jo nudijo, na noben 
način pogojevati s tem, da je pogodbena 
stranka sprejela katero koli drugo storitev, 
ki jo nudijo. Svojih cen za kartične sheme 
in dejavnosti obdelave ne predstavljajo na 
povezan način in teh dejavnosti 
navzkrižno ne subvencionirajo.
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Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kartične sheme dopuščajo možnost, da 
se sporočila o avtorizaciji in kliringu 
posamezne kartične transakcije ločijo ter 
da jih obdelajo različni obdelovalci.

2. Obdelovalci dopuščajo možnost, da se 
sporočila o avtorizaciji in kliringu 
posamezne kartične transakcije ločijo ter 
da jih obdelajo različni obdelovalci.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V pravilih za obdelavo, ki jih izvajajo
kartične sheme, je prepovedana kakršna 
koli ozemeljska diskriminacija.

3. V pravilih za obdelavo, ki jih izvajajo
obdelovalci, je prepovedana kakršna koli 
ozemeljska diskriminacija.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Obdelovalci znotraj Unije zagotovijo, da 
je njihov sistem tehnično interoperabilen z 
drugimi sistemi obdelovalcev znotraj 
Unije, in sicer na podlagi standardov, ki so 
jih razvili mednarodni ali evropski organi 
za standardizacijo. Poleg tega obdelovalci 
ne smejo sprejeti ali uporabljati poslovnih 

4. Obdelovalci znotraj Unije do ... * [eno 
leto po začetku veljavnosti te uredbe]
zagotovijo, da je njihov sistem tehnično 
interoperabilen z drugimi sistemi 
obdelovalcev znotraj Unije, in sicer na 
podlagi standardov, ki so jih razvili 
mednarodni ali evropski organi za 
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pravil, ki omejujejo interoperabilnost z 
drugimi obdelovalci znotraj Unije.

standardizacijo. Poleg tega obdelovalci ne 
smejo sprejeti ali uporabljati poslovnih 
pravil, ki omejujejo interoperabilnost z 
drugimi obdelovalci znotraj Unije.

EBA v tesnem sodelovanju s svetom 
SEPA opredeli zahteve, ki jih morajo 
izpolnjevati plačilni sistemi, plačilne 
sheme in obdelovalci, da se zagotovi 
popolnoma odprt in konkurenčen trg 
obdelave kartic. Te zahteve se izdajo ... * 
[dve leti od začetka veljavnosti te
direktive] in se po potrebi redno 
posodabljajo.

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8 črtano
Povezovanje blagovnih znamk in izbira 
uporabe
1. Prepovedana so kakršna koli pravila 
shem in pravila licenčnih pogodb, ki 
izdajatelja ovirajo pri povezovanju dveh 
ali več različnih blagovnih znamk 
plačilnih instrumentov na kartici, 
telekomunikacijski, digitalni ali IT 
napravi ali ki mu to preprečujejo.
2. Vse razlike pri obravnavanju 
izdajateljev ali pridobiteljev v okviru 
pravil shem in pravil licenčnih pogodb v 
zvezi s povezovanjem blagovnih znamk na 
kartici, telekomunikacijski, digitalni ali IT 
napravi morajo biti objektivno utemeljene 
in nediskriminatorne.
3. Kartične sheme ponudnikom plačilnih 
storitev izdajateljem in pridobiteljem 
kartic za transakcije, izvedene s katero 
koli napravo z njihovo blagovno znamko, 
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za katere se njihova shema ne uporablja, 
ne smejo nalagati zahtev glede poročanja, 
obveznosti plačevanja nadomestil ali 
drugih obveznosti z enakim namenom ali 
učinkom.
4. Vsa načela preusmerjanja, katerih 
namen je transakcije usmeriti skozi 
posebne poti ali postopke, ter drugi 
tehnični in varnostni standardi in zahteve 
v zvezi z ravnanjem v primeru več kot ene 
blagovne znamke plačilne kartice na 
kartici, telekomunikacijski, digitalni ali IT 
napravi morajo biti nediskriminatorni in 
se uporabljati nediskriminatorno.
5. Če plačilna naprava omogoča izbiro 
med različnimi blagovnimi znamkami 
plačilnih instrumentov, blagovno znamko, 
ki bo ob izdaji uporabljena za plačilno 
transakcijo, določi plačnik na prodajnem 
mestu.
6. Kartične sheme, izdajatelji, pridobitelji 
in ponudniki infrastrukture za ravnanje s 
plačilno kartico v plačilni instrument ali 
opremo, ki se uporablja na prodajnem 
mestu, ne smejo vstaviti samodejnih 
mehanizmov, programske opreme ali 
naprav, ki omejujejo izbiro plačnika pri 
uporabi plačilnega instrumenta s 
souporabo blagovne znamke.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pridobitelji prejemnikom plačila nudijo
in zaračunavajo posamično določene 
provizije, ki se zaračunavajo trgovcem, za 
različne kategorije in različne blagovne 
znamke plačilnih kartic, razen če trgovci 
pisno zahtevajo, da ponudniki plačilnih 

1. Pridobitelji prejemnikom plačila nudijo 
posamično zaračunavanje določenih 
provizij, ki se zaračunavajo trgovcem, za 
različne kategorije in različne blagovne 
znamke plačilnih kartic
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storitev pridobitelji zaračunajo poenotene 
provizije za trgovce.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 10 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravila spoštovanja vseh kartic Elektronska identifikacija

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Plačilne sheme in ponudniki plačilnih 
storitev ne uporabljajo nobenega pravila, 
ki bi prejemnikom plačila, ki sprejemajo 
kartice in druge plačilne instrumente, ki 
jih je izdal en ponudnik plačilnih storitev 
izdajatelj v okviru sheme plačilnih 
instrumentov, nalagalo obveznost, da 
sprejmejo tudi druge plačilne instrumente 
iste blagovne znamke in/ali kategorije, ki 
so jih izdali drugi ponudniki plačilnih 
storitev izdajatelji v okviru iste sheme, 
razen če se zanje uporablja enaka 
zakonsko določena medbančna provizija.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Omejitev pravil spoštovanja vseh kartic 
iz odstavka 1 ne posega v možnost, da 
plačilne sheme in ponudniki plačilnih 
storitev določijo, da nekaterih kartic ni 
mogoče zavrniti na podlagi identitete 
ponudnika plačilnih storitev, ki je 
izdajatelj, ali imetnika kartice.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Trgovci, ki se odločijo, da ne bodo 
sprejemali vseh kartic ali drugih plačilnih 
instrumentov kartične sheme, potrošnike 
jasno in nedvoumno obvestijo o tem 
istočasno, kot jih obvestijo o sprejemanju 
drugih kartic in plačilnih instrumentov 
sheme. Te informacije morajo biti jasno 
prikazane takoj pri vhodu v trgovino, pri 
blagajni ali na spletni strani oziroma 
drugem veljavnem elektronskem ali 
mobilnem mediju in so pravočasno 
zagotovljene plačniku, preden ta sklene 
kupoprodajno pogodbo s prejemnikom 
plačila.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ponudniki plačilnih storitev izdajatelji 
zagotovijo, da so njihovi plačilni 
instrumenti vidno in elektronsko 
prepoznavni, tako da lahko prejemniki 
plačila nedvoumno opredelijo, katere 
blagovne znamke in kategorije 
predplačniških, debetnih, kreditnih ali 
komercialnih kartic ali kartičnih plačil, ki 
temeljijo na teh karticah, izbere plačnik.

Ponudniki plačilnih storitev izdajatelji do 
... * [eno leto po začetku veljavnosti te 
uredbe] zagotovijo, da so njihovi plačilni 
instrumenti vidno in elektronsko 
prepoznavni, tako da lahko prejemniki 
plačila nedvoumno opredelijo, katere 
blagovne znamke in kategorije 
predplačniških, debetnih, kreditnih ali 
komercialnih kartic ali kartičnih plačil, ki 
temeljijo na teh karticah, izbere plačnik.

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice obvestijo Komisijo o 
navedenih organih v dveh letih po začetku 
veljavnosti te uredbe. O vsaki naknadni 
spremembi v zvezi s temi organi 
nemudoma obvestijo Komisijo.

2. Države članice obvestijo Komisijo o 
navedenih organih v ... *[dveh mesecih po 
začetku veljavnosti te uredbe]. O vsaki 
naknadni spremembi v zvezi s temi organi 
nemudoma obvestijo Komisijo.

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija štiri leta po začetku veljavnosti 
te uredbe predloži Evropskemu parlamentu 
in Svetu poročilo o njeni uporabi. V 

Komisija štiri leta po začetku veljavnosti te 
uredbe predloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu poročilo o njeni uporabi. V poročilu 
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poročilu obravnava zlasti ustreznost 
stopenj medbančnih provizij in mehanizme 
usmerjanja, na primer nadomestila, pri 
čemer upošteva uporabo in stroške 
različnih načinov plačil ter stopnjo vstopa 
novih udeležencev in nove tehnologije na 
trg.

obravnava zlasti ustreznost stopenj 
medbančnih provizij in mehanizme 
usmerjanja, na primer nadomestila, pri 
čemer upošteva uporabo in stroške 
različnih načinov plačil, stopnjo vstopa 
novih udeležencev in nove tehnologije na 
trg ter vpliv na potrošnike in trgovce.

Or. en



PR\1009030SL.doc 21/23 PE522.956v01-00

SL

OBRAZLOŽITEV

Poročevalec soglaša s ciljem predloga uredbe, tj. prispevati k razvoju trga plačil na ravni EU, 
ki bo potrošnikom, trgovcem na drobno in drugim podjetjem omogočil, da bodo v celoti 
izkoristili prednosti notranjega trga EU, v skladu s strategijo Evropa 2020 in digitalno agendo. 

Poročevalec obžaluje, da Evropska komisija svojega predloga ni utemeljila na trdni oceni 
učinka, ki bi pokazala, da njeni predlogi prinašajo pričakovane koristi vsem zainteresiranim 
stranem. Zato meni, da bi bilo treba zelo pazljivo oceniti možne učinke nekaterih predlogov 
Komisije, da bi se izognili posledicam, ki bi bile nasprotne od želenih in bi za uporabnike 
plačilnih sredstev lahko ustvarile nove težave .

Področje uporabe

Komisija predlaga, naj ostanejo v področju uporabe vse štiristranske in tristranske sheme. 
Kljub temu pa je tristranske plačilne sheme izključila iz določb o omejitvi medbančnih 
provizij in določb člena 7 o ločevanju kartičnih shem in obdelovalcev.

Te izjeme ne veljajo za tristranske kartične plačilne sheme, ki licencirajo izdajo in/ali 
pridobitev plačilnih kartic drugim ponudnikom storitev. V teh okoliščinah bodo vse sheme 
obravnavane kot štiristranske plačilne sheme.

Poročevalec meni, da bi moral predlog zagotavljati enake konkurenčne pogoje tako za 
štiristranske kot tristranske plačilne sheme, nove akterje na trgu in nove tehnologije.

Medbančne provizije

Evropska komisija predlaga uvedbo omejitev medbančnih provizij za čezmejna in domača 
plačila. Za plačila z debetno kartico predlaga 0,2-odstotno in za plačila s kreditno kartico 0,3-
odstotno omejitev. Te omejitve se zdijo določene povsem poljubno, saj Komisija še ni 
predstavila nobene ocene učinka, ki bi jih upravičila in v kateri bi bili analizirani učinki na 
nacionalne trge.

Poročevalec opozarja, da so med različnimi nacionalnimi kartičnimi trgi pomembne 
strukturne razlike. Te razlike med drugim vključujejo razširjenost kartic, obseg transakcij, 
pogostost goljufij, naravo in posebnosti trgov (odstotek debetnih in kreditnih kartic, odstotek 
transakcij brez predložitve kartice in s predložitvijo kartice, število bankomatov na prebivalca 
itd.).
Te razlike, ki jih Komisija v lastnem besedilu priznava in z njimi utemeljuje različen časovni 
okvir uveljavitve stopenj medbančnih provizij za čezmejne in domače transakcije, zahtevajo 
podrobno analizo in oceno možnih učinkov predlogov na različne nacionalne trge, kar ni bilo 
storjeno.

Poročevalec na tej stopnji zakonodajnega postopka podpira predlog Komisije, meni pa, da bi 
se morala razviti poglobljena razprava o primernosti teh omejitev, ki bi se opirala na temeljito 
oceno. Posledično si poročevalec pridržuje pravico, da na kasnejših stopnjah zakonodajnega 
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postopka predstavi drugačne predloge o tej točki, če se mu bo zdelo primerno.

Izogniti bi se bilo treba situaciji, kjer bi te medbančne provizije v državah članicah z manj 
razvitimi trgi zadušile uveljavljanje kartičnega poslovanja. Omejitev medbančnih provizij ne 
bi smela biti zavora spodbudam za naložbe v razvoj plačilnih omrežij v teh državah članicah 
ali v inovacije in boj proti goljufijam.

Poleg tega se poročevalec zavzema za uvedbo določene prožnosti pri omejitvah medbančnih 
provizij, tako da bi se te provizije določale kot tehtano povprečje vseh transakcij namesto 
absolutnih omejitev, enakih za vse. To bi omogočilo razlikovanje med sektorji, ki poznajo 
različne stopnje neplačila ali tveganja ali spodbujanje uvedbe novih tehnologij ali varnejših 
načinov plačila.

Podeljevanje licenc

Poročevalec se strinja s predlogom, s katerim želi Komisija zagotoviti, da bi bilo podeljevanje 
licenc za izdajo ali pridobivanje plačilnih sredstev veljavno brez ozemeljskih omejitev znotraj 
Unije. Ukrepi, ki jih predlaga Komisija, bi omogočili nemoteno delovanje notranjega trga za 
kartična, spletna in mobilna plačila v korist potrošnikov in trgovcev na drobno.

Ločevanje shem in obdelave in interoperabilnost

Poročevalec meni, da je treba uvesti večjo konkurenco, kar bi omogočilo, da bi vsi 
obdelovalci konkurirali za potrošnike shem pod enakimi pogoji. Kljub temu meni, da je 
zahteva Komisije po ločevanju plačilnih shem in obdelovalcev v smislu pravne oblike, 
organizacije in sprejemanja odločitev nesorazmerna in ne temelji na oceni učinka.

Poročevalec meni, da bi bilo dovolj zagotoviti funkcijsko ločitev obeh dejavnosti in 
zagotoviti, da uporaba nobene storitve ne bo pogojena z uporabe druge storitve istega 
ponudnika. Poleg tega mora v pravilih za obdelavo, ki jih uporabljajo kartične sheme, ostati 
prepoved vsakršne ozemeljske diskriminacije.

Obdelovalci v Uniji bi morali zagotavljati tehnično interoperabilnost svojih sistemov s sistemi 
drugih obdelovalcev v Uniji. Zato bi bilo treba podaljšati rok za uveljavitev teh zahtev, ki je 
predviden v uredbi.

Povezovanje blagovnih znamk in izbira uporabe

Komisija predlaga, da bi imel izdajatelj možnost povezati vse blagovne znamke plačilnih 
instrumentov, za katere bi se mu to zdelo smiselno, na eni kartici ali drugi napravi, ki na njej 
temelji, ne da bi se pred tem posvetoval s temi znamkami.

Poročevalec meni, da ta predlog spodkopava najbolj temeljna načela konkurence med 
blagovnimi znamkami. Vrednost blagovne znamke in možnost prostega razširjanja svojih 
izdelkov je eden od osrednjih elementov prostega trga, ki ga je treba ohraniti. Težko je 
razumeti predlog, ki podjetju jemlje nadzor nad trženjem izdelka in mu potencialno vsili, da 
se njegova znamka trži skupaj s konkurenčnimi blagovnimi znamkami ali blagovnimi 
znamkami, ki so na slabem glasu, brez njegovega izrecnega dovoljenja.
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Poleg tega ni videti dokazov, da obstajajo težave v zvezi s povezovanjem blagovnih znamk.
Dandanes na trgu obstaja ogromno število kartic s povezanimi blagovnimi znamkami.

Poročevalec meni, da bi lahko imeli ukrepi, povezani z izbiro uporabe, nasproten učinek od 
želenega. Na primer, če uporabnik ne more imeti vnaprej izbranega privzetega plačilnega 
instrumenta in mora izbirati med različnimi blagovnimi znamkami plačilnih instrumentov pri 
vsakem plačilu, bo to pomenilo veliko neučinkovitost in zaplete za uporabnike, povečalo 
možnost zmot in podaljšalo čakalne vrste pri plačevanju.

Poleg tega bi ti ukrepi lahko pomenili tudi korak nazaj za vse tiste inovacije, ki stremijo k 
hitrejšim plačilom s kartico, kot na primer brezkontaktne rešitve in biometrična avtentikacija.
Inovacije pomembno spodbujajo njihovo večjo uporabo, zato se je treba izogniti negativnim 
učinkom, ki bi lahko ovirali tehnološki razvoj ali ga naredili manj privlačnega.

Pravila spoštovanja vseh kartic

Poročevalec meni, da predlog Komisije o tej točki, ni učinkovit mehanizem za lažjo uporabo 
kartic kot plačilnega sredstva. Kot posledica teh predlogov se bodo potrošniki znašli v 
situaciji, ko bo njihova kartica pri plačevanju zavrnjena, izgubili bodo zaupanje in postali 
negotovi glede elektronskih plačilnih sredstev in raje plačevali z gotovino.

Komisija predlaga, da bi bili plačilni instrumenti vidno in elektronsko prepoznavni, tako da bi 
lahko prejemniki plačila nedvoumno videli, katere blagovne znamke in kategorije 
predplačniških, debetnih, kreditnih ali komercialnih kartic ali kartičnih plačil, ki temeljijo na 
teh karticah, izbere plačnik. Poročevalec se strinja, da bi morala biti plačilna sredstva 
prepoznavna elektronsko, meni pa, da bi bilo pretirano zahtevati tudi vidno prepoznavnost.

Zahteva po obvezni vidni prepoznavnosti bi pomenila zamenjavo vseh plačilnih kartic v 
Evropski uniji, ki jih je ta hip več kot 725 milijonov, kar bi povzročilo velike stroške. Poleg 
tega se postavlja vprašanje, ali so glede na razvoj inovacij in vedno večjo popularnost novih 
plačilnih sredstev, na primer mobilnih telefonov, ti stroški resnično potrebni.

Klavzula o pregledu

Poročevalec predlaga, naj Komisija izda poročilo o izvajanju te uredbe. V poročilu naj 
obravnava zlasti ustreznost stopenj medbančnih provizij in mehanizmov usmerjanja, pri 
čemer naj upošteva uporabo in stroške različnih načinov plačil ter stopnjo vstopa novih 
udeležencev in nove tehnologije na različne nacionalne trge. Oceni naj tudi njen vpliv na 
potrošnike in podjetja.


