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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k dokumentu „Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, 
přes internet a pomocí mobilního telefonu“

(2012/2040(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 26 a 114 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 11. ledna 2012 s názvem „Na cestě 
k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí 
mobilního telefonu" (COM(2011)0941, dále jen „zelená kniha“),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. ledna 2012 s názvem „Soudržný rámec pro 
posílení důvěry v jednotný digitální trh elektronického obchodu a on-line služeb “ 
(COM(2011)0942) ,

– s ohledem na veřejnou konzultaci k zelené knize, kterou Komise pořádala od 11. ledna 
2012 do 11. dubna 2012,

– s ohledem na konferenci o platbách prováděných kartou, pomocí mobilního telefonu 
a přes internet, kterou Komise uspořádala dne 4. května 2012,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 
2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech 
a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/20091,

– s ohledem na informační zprávu z března 2012 o prosazování pravidel hospodářské 
soutěže v odvětví plateb, kterou sestavila podskupina pro bankovnictví a platby v rámci 
Evropské sítě pro hospodářskou soutěž2,

– s ohledem na doporučení Evropské centrální banky z dubna 2012 pro bezpečnost plateb 
prostřednictvím internetu3,

– s ohledem na pracovní dokument Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
22. května k zelené knize (INT/634),

– s ohledem na rozhodnutí Komise ze dne 24. července 2002 v řízení podle článku 81 
Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP ve věci č. COMP/29.373 Visa International 4,

– s ohledem na rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2007 v řízení podle článku 81 
Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP ve věci č. COMP/34.579 – MasterCard, věci 

                                               
1 Úř. věst. L 94, 30.3.2012, s. 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 Úř. věst. L 318, 22.11.2002, s. 17.
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COMP/36.518 – EuroCommerce a věci COMP/38.580 – Commercial Cards1,

– s ohledem na rozsudek Tribunálu ze dne 24. května 2012 ve věci MasterCard a další proti 
Komisi2,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že evropský trh plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí 
mobilního telefonu je rozdrobený na jednotlivé členské státy a pouze několik velkých 
subjektů je schopno působit přeshraničně;

B. vzhledem k tomu, že rozvoj a širší využívání plateb prováděných kartou, přes internet 
a pomocí mobilního telefonu by mohly napomoci také růstu elektronického obchodu 
v Evropě z hlediska objemu i rozmanitosti;

C. vzhledem k tomu, že podíl a škála internetových a mobilních plateb v Evropě i ve světě 
stále roste,

D. vzhledem k tomu, že zelená kniha neporovnává náklady na hotovostní platby s náklady na 
platby prováděné kartou, přes internet nebo pomocí mobilního telefonu, a tak neumožňuje 
provést analýzu hospodářských a sociálních nákladů plateb v hotovosti;

E. vzhledem k tomu, že přeshraniční akvizici může v současnosti využít pouze omezené 
množství subjektů, a vzhledem k tomu, že toto uspořádání by mohlo rozšířit obchodníkům 
jejich možnosti volby, a tak trhu umožnit, aby se volně vyvíjel;

F. vzhledem k tomu, že přirážky za platby kartou některé členské státy nepovolují, zatímco 
v jiných se používají běžně;

Různé platební metody

1. vyjadřuje znepokojení nad příliš přísnou regulací trhů internetových a mobilních plateb 
v současné fázi, protože tyto platební metody se dosud vyvíjejí; žádá Komisi, aby 
v budoucím návrhu přijala zásadně odlišný přístup, který bude vhodný pro tyto nové 
platební metody;

2. připomíná, že každá platební metoda má určité náklady; žádá proto Komisi, aby 
v budoucnu zohlednila, jaké jsou náklady hotovostních plateb ve srovnání s ostatními 
platebními metodami;

Normalizace a interoperabilita

3. je přesvědčen, že společné technické normy by nezlepšily pouze konkurenceschopnost 

                                               
1 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1889_2.pdf; shrnutí rozhodnutí bylo 
zveřejněno v Úř. věst. C 264, 6.11.2009, s. 8.
2 Věc T-111/08, MasterCard a další proti Komisi, dosud nezveřejněno.
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evropského hospodářství a fungování vnitřního trhu, ale přinesly by také bezpečnostní 
výhody, a to formou společných bezpečnostních norem, z nichž by měly prospěch 
spotřebitelé i obchodníci;

4. zdůrazňuje, že normalizace by neměla klást překážky hospodářské soutěži a inovacím, ale 
měla by je spíše odstraňovat, aby zajistila rovné podmínky pro všechny strany;

5. podporuje zapojení všech dotčených stran na vypracování budoucích společných 
technických a bezpečnostních norem pro platební systémy; konstatuje, že mezi tyto strany 
mohou patřit, mimo jiné, Evropská rada pro platební styk (EPC), spotřebitelské 
organizace, Evropský orgán pro bankovnictví, Rada jednotné oblasti pro platby v eurech 
(SEPA), Komise, odborníci z různých oborů, nebankovní poskytovatelé platebních služeb 
a zástupci poskytovatelů mobilních, internetových a kartových plateb;

6. zdůrazňuje, že veškeré požadavky týkající se normalizace a interoperability by měly být 
zaměřeny na zvýšení konkurenceschopnosti evropského platebního trhu a neměly by klást 
zbytečné překážky ve srovnání se světovým trhem;

7. konstatuje, že oddělení platebních infrastruktur od platebních systémů by mohlo zvýšit 
konkurenci, neboť technická omezení by již nebránila v zapojení malým subjektům;

Přeshraniční akvizice

8. poukazuje na to, že je potřebná další normalizace, která by podpořila přeshraniční 
akvizici, tj. uspořádání, které by zvýšilo konkurenci, rozšířilo dostupné volby pro 
obchodníky a zákazníkům by mohlo přinést nákladově efektivnější platební metody;

9. naléhavě vyzývá, aby se s ohledem na výhody přeshraniční akvizice pro vnitřní trh 
aktivně hledala řešení, která ji usnadní; vyjadřuje znepokojení nad stávajícími 
překážkami, jako je například vydávání licencí, od něhož by se mělo upustit;

Vícestranné mezibankovní poplatky (MIF – Multilateral Interchange Fees)

10. domnívá se, že vícestranné mezibankovní poplatky lze zdůvodnit jako prostředek 
k financování čtyřstranných karetních platebních systémů; podotýká, že sazba poplatků 
MIF je někdy vyšší, než vyžaduje financování čtyřstranného karetního platebního 
systému;

11. je přesvědčen, že nejvyšší možná sazba poplatků MIF by neměla být na úrovni EU 
regulována, protože by to mohlo způsobit, že poplatky MIF, které jsou v některých 
členských státech v současnosti nízké, by se zvýšily tak, aby se více blížily k nejvyšší 
povolené sazbě;

12. domnívá se, že transparentnost poplatků MIF by měla být v mezinárodních i vnitrostátních 
systémech regulována a že by to spolu s usnadněním přístupu k přeshraniční akvizici 
mohlo vést k jejich snížení, neboť obchodníci by si mohli svobodně vybrat, do jakého 
platebního systému se zapojí;

13. zdůrazňuje však, že nízká transparentnost poplatků MIF mezi obchodníky a poskytovateli 
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platebních služeb (PPS) představuje vážnější problém než nízká transparentnost mezi 
spotřebitelem a obchodníkem; je přesvědčen, že nadbytek informací by pro spotřebitele 
nebyl žádným dalším přínosem a znamenal by transparentnost pouze teoreticky, a nikoliv 
v praxi;

14. domnívá se, že mezi třístrannými a čtyřstrannými platebními systémy existují zásadní 
rozdíly a že by se k těmto systémům mělo přistupovat s ohledem na jejich zvláštnosti, ale 
přesto v posledku rovným způsobem;

Co-badging

15. konstatuje, že co-badging (společné označování) by mohl být pro spotřebitele přínosem, 
neboť by snížil množství karet, rozšířil škálu voleb a podpořil by hospodářskou soutěž;

16. zdůrazňuje, že zákazník a vydávající PPS by se měli na společném označení platebních 
karet vzájemně dohodnout a že společné označení by nemělo být povinné;

Přirážky

17. vítá, že některé členské státy zakazují přirážky za platby kartou; vyzývá ostatní členské 
státy, aby zvážily možnost požadovat větší transparentnost přirážek, a tak zajistit, aby 
zákazník věděl, do jaké míry se na přirážce podílí například poplatek MIF a do jaké míry 
ji dále zvyšuje obchodník;

18. domnívá se, že může být prospěšné omezit přirážky na přímé náklady na použití 
platebního nástroje; zdůrazňuje však, že rozhodnutí o povolení nebo zákazu přirážek by 
mělo být jednoznačně ponecháno na členském státu; 

Zabezpečení plateb

19. připomíná, že zákazník nemůže nést konečnou odpovědnost za bezpečnostní opatření 
týkající se různých platebních metod, ale že by měl být informován o jejich bezpečném 
používání;

20. soudí, že platby prováděné kartou jsou již dobře zabezpečeny a že postupný přechod od 
karet s magnetickým proužkem k čipovým kartám míru zabezpečení ještě zvýší;

21. je přesvědčen, že poskytovat třetím stranám údaje o dostupnosti finančních prostředků na 
bankovních účtech s sebou nese rizika; konstatuje, že jedním z těchto rizik je, že 
spotřebitelé nemusí mít úplný přehled o tom, kdo má přístup k informacím o jejich účtu 
a který provozovatel odpovídá za platební služby, jež spotřebitel využívá;

22. zdůrazňuje, že tato bezpečnostní rizika by mohla snížit regulace, díky níž by se platby 
prostřednictvím nebankovních PPS mohly stát stejně bezpečnými jako přímé platby 
z bankovních účtů, pokud budou v praxi k dispozici systémy zabezpečení;

23. nepodporuje tudíž, aby třetí strany měly přístup k informacím o bankovním účtu 
spotřebitele dříve, než budou vyvinuty, vybudovány a důkladně otestovány systémy 
zabezpečení; konstatuje, že budoucí regulace by se měla zvláště zaměřit na bezpečnost, 
ochranu údajů a práva spotřebitele; domnívá se, že by mělo zejména být jasně stanoveno, 
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k jakým informacím mohou mít které strany přístup a za jakých podmínek mohou být 
údaje uloženy;

°

°         °

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Škála platebních nástrojů v Evropě i ve světě ustavičně roste. Zatímco nové způsoby využití 
mobilních a internetových plateb se, jak se zdá, objevují rychle, trh karetních plateb dosud 
plně nevyužil svůj potenciál a nedosáhl plné efektivity. 

Komise zveřejnila zelenou knihu o integrovaném evropském trhu plateb prováděných kartou, 
přes internet a pomocí mobilního telefonu, v níž poukazuje na několik překážek, které brání 
evropskému platebnímu trhu fungovat co nejefektivněji a nejotevřeněji. Zpravodaj rovněž 
uznává, že je užitečné podporovat a rozšiřovat platby kartou, přes internet a pomocí 
mobilního telefonu, aby spotřebitelům a podnikům byla poskytnuta možnost získat přístup 
k praktičtějším, bezpečnějším, rychlejším, variabilnějším, flexibilnějším a nákladově 
efektivnějším platebním metodám.  Širší využívání výše uvedených platebních metod má také 
klíčový význam pro to, aby se mohl nadále rychle rozvíjet elektronický obchod a přispívat 
rostoucí měrou k HDP členských států.  

Trhy karetních, internetových a mobilních plateb jsou v EU stále roztříštěné. Mezi 
jednotlivými členskými státy existují značné rozdíly ve využívání plateb kartou. Vytváření 
jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) usnadňuje bankovní převody v 32 evropských 
zemích a všechny zúčastněné státy by do roku 2014 měly zavést společné normy SEPA. 
Zpravodaj se domnívá, že oblast SEPA odstraní rozdíl mezi vnitrostátními a přeshraničními 
platbami. Cílem integrace trhu karetních plateb by mělo být to, aby přeshraniční platby byly 
stejně pohodlné jako platby na vnitrostátní úrovni. Více přeshraničních subjektů v této oblasti 
bude vítáno.

Zelená kniha uvádí několik faktorů, které jsou klíčové pro prohloubení integrace plateb 
a podnícení hospodářské soutěže platebních systémů. Zpravodaj by se chtěl v této fázi zaměřit 
zejména na karetní platby a tyto prvky: normalizace, přeshraniční akvizice, vícestranné 
mezibankovní poplatky (MIF), co-badging, přirážky a zabezpečení plateb. Trh mobilních 
plateb a trh internetových plateb se však nacházejí ve fázi intenzivního vývoje a neměly by 
být příliš silně regulovány, protože to by mohlo bránit přirozenému vývoji a inovacím v této 
oblasti. 

Zpravodaj chce rovněž zdůraznit, že každá platební metoda, včetně hotovostních plateb, má 
určité náklady a tato skutečnost by v diskusi o jednotlivých platebních metodách a jejich 
nákladové efektivitě neměla být přehlížena. 

Normalizace

Společné technické a bezpečnostní normy by mohly usnadnit vstup novým subjektům do této 
oblasti, podpořit používání plateb prováděných kartou a učinit z tohoto druhu platby 
jednodušší, bezpečnější a efektivnější volbu pro spotřebitele. 

Ačkoliv Komise právem uznává, že je třeba vypracovat společné normy, zpravodaj 
zdůrazňuje, že životní cyklus stávajících celostátních a regionálních norem pro platby 
prováděné kartou je dosti dlouhý a nelze ho snadno zkrátit. Komise by proto následující kroky 
týkající se nových integrovaných norem, které nahradí ty stávající, měla pečlivě uvážit. 
Budou-li společné normy dobře vytvořeny a řádně uplatňovány, mohly by nejen zvýšit 
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konkurenci na trhu karetních plateb, ale také zlepšit zabezpečení plateb. 

Vodítkem trvalého rozvoje společných technických a bezpečnostních norem by mělo být 
dosažení takové úrovně společné infrastruktury, která by umožnila rovné podmínky, 
povzbudila inovace a hospodářskou soutěž, ale nenesla by s sebou nutně omezení možností 
inovace a rozšiřování celé oblasti.

Vícestranné mezibankovní poplatky

Je nezbytné uznat potenciální problémy, které vícestranné mezibankovní poplatky (MIF) 
způsobují, pokud jde o konkurenceschopnost, transparentnost, otevřenost a náklady pro 
obchodníky i zákazníky. 

V takzvaném čtyřstranném karetním systému zúčtovací PPS (tj. obchodníkův poskytovatel 
platebních služeb) hradí mezibankovní poplatky za každou platební transakci kartou 
vydávající PPS (tj. PPS držitele karty). Zpravodaj sice uznává, že poplatky MIF v současnosti 
mohou být odůvodněny tím, že financují karetní systémy, ale je si vědom toho, že vysoká 
a někdy skrytá sazba poplatků MIF znamená pro otevřený, konkurenční a transparentní trh 
problém. Přestože v současnosti by neměla být stanovena společná sazba poplatků MIF, ať 
formou stropu nebo rozpětí, dlouhodobým cílem by mělo být snížení sazby těchto poplatků. 
To by však mělo být provedeno opatrně, aby se zabránilo nerovnému zacházení 
s jednotlivými subjekty. Zpravodaj podporuje myšlenku sbližování poplatků MIF směrem 
k nejnižší stávající sazbě v EU, ale zdůrazňuje, že nejvyšší možná sazba těchto poplatků by na 
úrovni EU neměla být stanovena. 

Zpravodaj si je vědom toho, že je potřebná transparentnost platebních systémů, a to zejména 
v oblasti poplatků MIF a nejvíce mezi obchodníky a PPS. Na rozdíl od toho, co tvrdí zelená 
kniha, je sporné, jak by informace o nákladech jednotlivých platebních metod, které by byly 
poskytnuty spotřebitelům, ovlivnily volbu platby ze strany spotřebitele. 

Přirážky

Přirážky jsou problematickým tématem, neboť mohou nákupy zatížit poplatky, které 
nevycházejí ze skutečných nákladů na zvolenou platební metodu. Zpravodaj se však domnívá, 
že rozhodnutí, zda si členské státy vyberou povolení, nebo zákaz přirážek, by mělo nakonec 
zůstat jejich věcí. 

Zabezpečení plateb

Podpora rozmanitých platebních nástrojů a vytváření inovativních platebních metod by 
neměly ohrozit bezpečnost plateb. Zároveň s tím, jak postupuje vývoj společných technických 
norem např. v systémech plateb provedených kartou, by se měly zlepšovat také společné 
bezpečnostní normy. 

Otázkou přístupu nebankovních institucí k údajům o bankovním účtu zákazníka je třeba se 
také důkladně zabývat, přičemž tento přístup by neměl být podpořen, dokud nebude zaručena 
stejná míra bezpečnosti jako u bankovních účtů.


