
PR\904038BG.doc PE491.085v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по икономически и парични въпроси

2012/2040(INI)

4.6.2012

ПРОЕКТОДОКЛАД
относно „Към интегриран европейски пазар за картови, интернет и 
мобилни плащания“
(2012/2040(INI))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Sampo Terho



PE491.085v01-00 2/10 PR\904038BG.doc

BG

PR_INI

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.......................3

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ ..........................................................................................8



PR\904038BG.doc 3/10 PE491.085v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно „Към интегриран европейски пазар за картови, интернет и мобилни 
плащания“

(2012/2040(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид членове 26 и 114 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз,

– като взе предвид Зелената книга на Комисията от 11 януари 2012 г., озаглавена 
„Към интегриран европейски пазар за картови, интернет и мобилни плащания“ 
(COM(2011)0941, наричана по-долу „Зелената книга“),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 януари 2012 г., озаглавено 
„Съгласувана уредба за повишаване на доверието в цифровия единен пазар за 
електронната търговия и интернет услугите“ (COM(2011)0942),

– като взе предвид обществената консултация относно Зелената книга, организирана 
от Комисията от 11 януари до 11 април 2012 г.,

– като взе предвид конференцията относно картови, мобилни и интернет плащания, 
организирана от Комисията на 4 май 2012 г.,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета 
от 14 март 2012 година за определяне на технически и бизнес изисквания за 
кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 
924/20091,

– като взе предвид информационния бюлетин от март 2012 г. относно прилагането на 
разпоредбите за конкуренцията в сектора на плащанията, съставен от подгрупата по 
банкиране и плащания на Европейската мрежа по конкуренция2,

– като взе предвид препоръките на Европейската централна банка от април 2012 г. 
относно сигурността на интернет плащанията3,

– като взе предвид работния документ на Европейския икономически и социален 
комитет от 22 май 2012 г. относно Зелената книга (INT/634),

– като взе предвид решението на Комисията от 24 юли 2002 г. във връзка с 
производство по член 81 от Договора за ЕО и член 53 от Споразумението за ЕИП по 
дело № COMP/29.373 — Visa International4,

                                               
1 ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22.
2 http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/information_paper_payments_en.pdf. 
3 http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recommendationsforthesecurityofinternetpaymentsen.pdf.
4 ОВ L 318, 22.11.2002 г., стр. 17.
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– като взе предвид решение на Комисията от 19 декември 2007 г. във връзка със 
съдебен спор по член 81 от Договора за ЕО и член 53 от Споразумението за ЕИП по 
дела № COMP/34.579 — МаsterCard, COMP/36.518 — EuroCommerce и 
COMP/38.580 — Търговски карти1,

– като взе предвид решението на Общия съд от 24 май 2012 г. по делото MasterCard и 
други срещу Комисията2,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становището на комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите 
(A7-0000/2012),

A. като има предвид, че европейският пазар за картови, интернет и мобилни плащания 
е фрагментиран отвъд националните граници и само няколко големи участници 
могат да осъществяват дейност на трансгранично ниво,

Б. като има предвид, че развитието и по-широкото използване на картови, мобилни и 
интернет плащания би могло също така да подпомогне растежа на електронната 
търговия в Европа по отношение на размера и многообразието,

В. като има предвид, че делът и разновидностите на интернет и мобилните плащания 
непрекъснато нарастват в Европа и в световен мащаб,

Г. като има предвид, че Зелената книга не разглежда въпроса за разходите за 
плащанията в брой в сравнение с картовите, интернет и мобилните плащания, като 
по този начин възпрепятства анализа на икономическите и социалните разходи за 
плащанията в брой,

Д. като има предвид, че трансграничното акцептиране е възможност, която в момента 
съществува само за ограничен брой участници, и като има предвид, че тази мярка 
би могла да разшири възможностите за избор на търговците и по този начин да 
остави пазара да се развива свободно,

Е. като има предвид, че в някои държави членки допълнителните такси за използване 
на картови плащания не са разрешени, но се прилагат широко в други,

Различните методи на плащане

1. изразява загриженост относно необосновано стриктното регулиране на пазарите за 
интернет и мобилни плащания на този етап, тъй като тези методи на плащане все 
още са в процес на развитие; приканва Комисията да възприеме коренно различен и 
подходящ подход спрямо тези нови методи на плащане в бъдещите си предложения;

                                               
1 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1889_2.pdf; резюме на решението, 
публикувано в OВ C 264, 6.11.2009 г., стp. 8.
2 Решение на Общия съд (седми състав) от 24 май 2008 г. по дело T-111/08 MasterCard и други срещу 
Комисията, все още не е докладвано.
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2. припомня, че всеки начин на плащане е свързан с разходи; поради това приканва 
Комисията да разгледа в бъдеще разходите за плащанията в брой в сравнение с 
други методи на плащане;

Стандартизация и оперативна съвместимост

3. счита, че общите технически стандарти не само ще подобрят 
конкурентоспособността на европейската икономика и функционирането на 
вътрешния пазар, но също така ще внесат преимущества, свързани със сигурността, 
под формата на общи стандарти за сигурност, които ще са от полза както за 
потребителите, така и за търговците;

4. подчертава, че стандартизацията не следва да поставя прегради пред конкуренцията 
и иновациите, а напротив, следва да премахне пречките, за да осигури равни 
условия за всички страни;

5. подкрепя включването на всички заинтересовани страни в бъдещото разработване 
на общи технически стандарти и стандарти за сигурност за платежните схеми; 
отбелязва, че тези страни биха могли да включват, без задължително да се 
ограничават до тях, Европейския платежен съвет (ЕПС), организации на 
потребителите, Европейския банков орган, Съвета на единната зона за плащания в 
евро (SEPA), Комисията, експерти в различни области, небанковите доставчици на 
платежни услуги и представители на доставчиците на мобилни, интернет и картови 
плащания;

6. подчертава, че изискванията за стандартизация и оперативна съвместимост следва 
да бъдат насочени към подобряване на конкурентоспособността на европейския 
пазар за плащания и не следва да поставят ненужни прегради в сравнение със 
световния пазар;

7. отбелязва, че разделянето на разплащателните инфраструктури от разплащателните 
схеми би могло да увеличи конкуренцията, тъй като по-малките участници няма да 
бъдат изключени поради технически ограничения;

Трансгранично акцептиране

8. подчертава, че е необходима допълнителна стандартизация за насърчаване на 
трансграничното акцептиране — мярка, която би увеличила конкуренцията и 
възможностите за избор на търговците, и би могла да доведе до по-рентабилни 
начини на плащане за потребителите;

9. настоятелно призовава за активно търсене на решения за подпомагане на 
трансграничното акцептиране с оглед на преимуществата, които то носи за 
вътрешния пазар; изразява загриженост относно съществуващите прегради като 
лицензирането, които следва да бъдат премахнати;

Многостранно договорени такси за обмен („МТО“)

10. счита, че в момента МТО могат да бъдат оправдани като средство за финансиране 
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на четиристранните картови платежни системи; отбелязва, че понякога равнището 
на МТО е по-високо от изискваното за финансиране на четиристранната платежна 
система;

11. счита, че не следва да се налага максимален размер на МТО чрез разпоредби на 
равнище ЕС, тъй като това би могло да стане причина ниските в момента МТО в
някои държави членки да се повишат и доближат до максимално допустимия 
размер;

12. счита, че прозрачността на МТО следва да се регулира както в международните, 
така и в националните схеми и че това, заедно с улеснения достъп до трансгранично 
акцептиране, би могло да доведе до по-ниски МТО, тъй като търговците ще могат 
свободно да избират към кои платежни схеми да се присъединят;

13. подчертава обаче, че липсата на прозрачност относно МТО между търговците и 
доставчиците на платежни услуги е по-остър проблем от липсата на прозрачност в 
отношенията между потребителите и търговците; счита, че затрупването с 
информация не би донесло добавена стойност за потребителите и би означавало 
прозрачност на теория, но не и на практика;

14. счита, че съществуват критични разлики между тристранните и четиристранните 
платежни схеми и че всяка схема следва да се третира в съответствие с 
особеностите ѝ, но и равнопоставено;

Съвместяване на брандове

15. отбелязва, че съвместяването на брандове може да е от полза за потребителите, тъй 
като ще доведе до по-малко на брой карти и по-големи възможности за избор и ще 
насърчи конкуренцията;

16. подчертава, че клиентът и издаващият доставчик на платежни услуги следва да 
постигнат взаимно съгласие за съвместяването на брандове и че то не следва да се 
превръща в задължително;

Допълнителни такси

17. приветства забраната на допълнителните такси за използване на картови плащания в 
някои държави членки; призовава други държави членки да разгледат възможността 
за налагане на изискване за по-голяма прозрачност относно допълнителните такси, 
за да се гарантира, че клиентът е информиран каква част от допълнителната такса се 
дължи например на МТО и каква сума е наложена допълнително от търговеца;

18. счита, че ограничаването на допълнителните такси до преките разходи за 
употребата на даден платежен инструмент може да донесе ползи; подчертава обаче, 
че крайното решение относно разрешаването или забраната на налагането на 
допълнителни такси следва да бъде оставено на държавите членки; 

Сигурност на плащанията
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19. припомня, че крайната отговорност за мерките за сигурност, свързани с различните 
методи на плащане, не може да е на клиентите, но че те следва да са информирани 
относно предпазните мерки за сигурност;

20. счита, че сигурността на картовите плащания вече е висока и че постепенното 
преминаване от магнитни карти към карти с чипове ще подобри нивото на 
сигурност;

21. счита, че предоставянето на трети страни на данни относно наличието на средства в 
банковите сметки е свързано с рискове; отбелязва, че един от тези рискове е, че 
потребителите може да не са напълно информирани относно това кой има достъп до 
данните за банковата им сметка и кой оператор отговаря за платежните услуги, 
които ползват;

22. подчертава, че регулирането може да намали тези рискове за сигурността и да 
направи плащанията чрез небанкови доставчици на платежни услуги толкова 
безопасни, колкото и плащанията директно от банкови сметки, доколкото на 
практика съществуват сигурни системи;

23. поради това не подкрепя достъпа на трети страни до информация относно 
банковите сметки на клиентите преди да са разработени, изградени и напълно 
изпитани сигурни системи; отбелязва, че в бъдещите разпоредби следва да се 
обърне специално внимание на сигурността, защитата на данните и правата на 
потребителите; по-специално счита, че следва ясно да бъде посочено кои страни до 
каква информация могат да получат достъп и при какви условия могат да се 
съхраняват данните;

°

°         °

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на националните парламенти.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Разнообразието от платежни инструменти непрекъснато нараства както на европейско, 
така и на световно равнище. Въпреки очевидно бързата поява на нови начини на 
използване на мобилни и интернет плащания и интереса на потребителите и бизнеса 
към тях, дори пазарът на картови плащания все още е много далеч от пълния си 
потенциал и ефективност. 

Комисията публикува Зелена книга относно интегрирания европейски пазар за картови, 
интернет и мобилни плащания, в която посочва няколко прегради, които пречат на 
европейския платежен пазар да работи възможно най-ефективно и открито. 
Докладчикът също така признава ползите от насърчаването и увеличаването на 
картовите, интернет и мобилните плащания с цел предоставяне на възможност на 
потребителите и бизнеса за достъп до по-удобни, сигурни, бързи, разнообразни, 
гъвкави и рентабилни методи на плащане. По-широката употреба на горепосочените 
методи на плащане също е основен въпрос, при условие че електронната търговия 
продължи бързото си развитие и все по-големия си принос към БВП на държавите 
членки. 

Картовите, интернет и мобилните платежни пазари все още са фрагментирани в зоната 
на ЕС. Между държавите членки съществуват значителни разлики по отношение на 
използването на картови плащания. Процесът на създаване на Единна зона за плащания 
в евро (SEPA) подпомага банковите преводи в 32 европейски държави, а към 2014 г. 
всички участващи държави следва да са приложили общите стандарти на SEPA. 
Доставчикът счита, че с премахването на различията между вътрешните и 
трансграничните плащания, целта на интегрирането на пазара на картови плащания 
следва да бъде превръщането на трансграничните плащания в толкова удобни, колкото 
тези на национално равнище. Желателно е включването на повече трансгранични 
участници в тази област.

Зелената книга въвежда няколко основни фактора за подобряване на интегрирането на 
плащанията и за стимулиране на конкурентоспособността на платежните схеми. 
Докладчикът би желал на този етап да обърне специално внимание основно на 
картовите плащания и на следните елементи: стандартизацията, трансграничното 
акцептиране, многостранно договорените такси за обмен (МТО), съвместяването на 
брандове, допълнителните такси и сигурността на плащанията. Пазарът на мобилни и 
интернет плащания обаче решително се намира в стадий на развитие и не следва да 
бъде твърде строго регулиран, тъй като това би могло да попречи на естественото 
развитие и иновациите в тази област. 

Докладчикът би желал също така да подчертае, че всеки платежен метод, включително 
плащането в брой, е свързан с присъщи разходи и че това не следва да се пренебрегва 
при обсъждане на различните платежни методи и тяхната рентабилност. 

Стандартизация

Общите технически стандарти и стандарти за сигурност биха могли да улеснят 
навлизането на нови участници в тази сфера, да насърчат използването на картови 
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плащания и да превърнат картовото плащане в по-лесна, по-сигурна и по-ефикасна 
възможност за потребителите. 

Въпреки че Комисията правилно признава необходимостта от разработване на общи 
стандарти, докладчикът подчертава, че жизненият цикъл на действащите национални и 
регионални стандарти за картови плащания е доста дълъг и не може да бъде лесно 
съкратен. Ето защо Комисията следва да е внимателна по отношение на следващите си 
стъпки към нови интегрирани стандарти, които да заменят сега съществуващите. 
Когато бъдат добре разработени и приложени, общите стандарти биха могли не само да 
подобрят конкурентоспособността на пазара на картови плащания, но и да увеличат 
сигурността на плащанията. 

Ръководен принцип за продължаващо разработване на общи технически стандарти и 
стандарти за сигурност следва да бъде постигането на равнище на обща 
инфраструктура, което да осигурява равни условия, да насърчава иновациите и 
конкурентоспособността, без обаче специално да добавя нови ограничения към начина, 
по който цялата сфера може да се обновява и разширява.

Многостранно договорени такси за обмен

Изключително важно е да се признаят потенциалните проблеми, които многостранно 
договорените такси за обмен (МТО) носят по отношение на конкурентоспособността, 
отвореността и разходите както за търговците, така и за потребителите. 

При т.нар. четиристранни картови схеми акцептиращият доставчик на платежни услуги 
(т.e. доставчикът на платежни услуги на търговеца) заплаща такса за обмен на 
издаващия доставчик на платежни услуги (т.e. доставчика на платежни услуги на 
картодържателя) за всяка транзакция за картово плащане. Въпреки че признава, че 
понастоящем МТО биха могли да бъдат оправдани с оглед на финансирането на 
картовите схеми, докладчикът счита, че високото и понякога скрито равнище на МТО 
представлява проблем по отношение на отворения, конкурентен и прозрачен пазар. 
Въпреки че в момента не следва да се налага общо равнище на МТО, независимо дали 
под формата на максимален размер или на определен диапазон, дългосрочната цел 
следва да бъде намаляване на равнището на МТО. Това обаче следва да се извърши 
внимателно, за да се избегне неравнопоставеното третиране на различните участници. 
Докладчикът подкрепя идеята за сближаване на МТО в посока към най-ниските 
съществуващи в момента равнища в ЕС, но подчертава, че не следва да се налага 
максимално равнище на МТО на ниво ЕС. 

Докладчикът счита, че е необходима прозрачност на платежните схеми, особено що се 
отнася до МТО, и преди всичко между търговците и доставчиците на платежни услуги. 
За разлика от посоченото в Зелената книга начинът, по който информацията относно 
разходите за различните платежни методи, предоставена на потребителите би повлияла 
на техния избор на метод на плащане, е под въпрос. 

Допълнителни такси

Допълнителните такси са проблемен въпрос, тъй като могат да добавят суми за 
плащане към покупките, които не са свързани с реалните разходи за избрания метод на 
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плащане. Докладчикът обаче счита, че окончателното решение за това дали да разрешат 
или да забранят налагането на допълнителни такси следва да се вземе от държавите 
членки. 

Сигурност на плащанията

При насърчаването на разнообразието от платежни инструменти и създаването на 
иновативни платежни методи не следва да се застрашава сигурността на плащанията. С 
напредване на разработването на общи технически стандарти например за схемите за 
картови плащания следва да се подобрят и общите стандарти за сигурност. 

Достъпът на небанкови институции до данните за банковите сметки на клиентите 
следва също да се проучи внимателно и да не се насърчава, преди да може да се 
гарантира същото равнище на сигурност, което се прилага спрямо банковите сметки.


