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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl integruotos Europos mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu rinkos 
kūrimo
(2012/2040(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 ir 114 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 11 d. Komisijos žaliąją knygą „Integruotos Europos 
mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu rinkos kūrimas“ (COM(2011) 0941, 
toliau – žalioji knyga),

– atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 11 d. Komisijos komunikatą „Darni sistema, kuria 
siekiama padidinti pasitikėjimą bendrąja skaitmenine elektroninės prekybos ir internetu 
teikiamų paslaugų rinka“ (COM(2011) 0942),

– atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 11 d.–2012 m. balandžio 11 d. Komisijos surengtas 
viešas konsultacijas dėl žaliosios knygos,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 4 d. Komisijos surengtą konferenciją dėl mokėjimų 
kortele, mobiliuoju telefonu ir internetu,

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais 
techniniai ir komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 924/20091,

– atsižvelgdamas į Europos konkurencijos tinklo bankininkystės ir mokėjimų pogrupio 
parengtą 2012 m. kovo mėn. informacinį dokumentą dėl konkurencijos užtikrinimo 
mokėjimų sektoriuje2,

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio mėn. Europos Centrinio Banko rekomendacijas dėl 
mokėjimų internetu saugumo3,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento Ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto darbo dokumentą dėl žaliosios knygos (INT/634),

– atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 24 d. Komisijos sprendimą dėl procedūros pagal EB 
sutarties 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį byloje Nr. COMP/29.373 „Visa 
International“4,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 19 d. Komisijos sprendimą dėl procedūros pagal EB 
sutarties 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį bylose Nr. COMP/34.579 –

                                               
1 OL L 94, 2012 3 30, p. 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 OL L 318, 2002 11 22, p. 17.
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„MasterCard“, COMP/36.518 – „EuroCommerce“ ir COMP/38.580 – „Commercial 
Cards“1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 24 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje 
„MasterCard“ ir kiti prieš Komisiją“2,,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę ir Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

A. kadangi Europos mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu rinka susiskaidžiusi 
įvairiose valstybėse ir tik keletas didžiųjų dalyvių veiklą gali vykdyti tarpvalstybiniu 
mastu;

B. kadangi mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu plėtra ir platesnis jų 
naudojimas taip pat gali padėti didinti ir įvairinti e. prekybą Europoje;

C. kadangi mokėjimų internetu ir mobiliuoju telefonu dalis nuolat didėja ir šių mokėjimų 
būdai nuolat darosi įvairesni Europoje ir visame pasaulyje;

D. kadangi žaliojoje knygoje nesprendžiamas mokėjimų grynaisiais pinigais kainos, palyginti 
su mokėjimais kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu, klausimas, taigi joje nesudaromos 
sąlygos mokėjimų grynaisiais pinigais kainos, susijusios su ekonominiais ir gerovės 
aspektais, analizei atlikti;

E. kadangi tarpvalstybinis aptarnavimas – šiuo metu tik labai nedaugeliui dalyvių suteikiama 
galimybė, ir kadangi pagal šią tvarką prekybininkams galėtų būti suteikiama daugiau 
pasirinkimo galimybių ir taip sudaromos sąlygos rinkai laisvai plėtotis;

F. kadangi papildomi mokesčiai už mokėjimus kortele draudžiami kai kuriose valstybėse 
narėse, bet plačiai taikomi kitose valstybėse narėse;

Įvairūs mokėjimo būdai

1. išreiškia susirūpinimą dėl šiuo etapu pernelyg griežto mokėjimo internetu ir mobiliuoju 
telefonu rinkų reguliavimo, nes šie mokėjimo būdai vis dar plėtojami; prašo Komisijos 
visuose būsimuose pasiūlymuose laikytis visiškai kitokio ir tinkamo požiūrio į šiuos 
naujuosius mokėjimo būdus;

2. primena, kad kiekvienas mokėjimo būdas susijęs su išlaidomis; todėl prašo Komisijos 
ateityje taip pat apsvarstyti mokėjimų grynaisiais pinigais, palyginti su kitais mokėjimo 
būdais, kainą;

Standartizacija ir sąveika

                                               
1 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1889_2.pdf; sprendimo santrauka 
paskelbta OL C 264, 2009 11 6, p. 8.
2 Byla Nr. T-111/08, „Master Card“ ir kiti prieš Komisiją“, dar nepaskelbta.
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3. mano, kad bendrais techniniais standartais ne tik būtų didinamas Europos ekonomikos 
konkurencingumas ir gerinamas vidaus rinkos veikimas, bet jie taip pat duotų su saugumu 
susijusios naudos, nes būtų nustatyti bendri saugumo standartai, naudingi ir vartotojams, ir 
prekybininkams;

4. pabrėžia, kad standartizacija neturėtų sukelti kliūčių konkurencijai ir inovacijoms, o 
veikiau ji turėtų pašalinti kliūtis, siekiant visoms šalims užtikrinti vienodas sąlygas;

5. remia visų susijusių šalių dalyvavimą toliau plėtojant bendrus mokėjimo schemų 
techninius ir saugumo standartus; pažymi, kad šios šalys gali būti (bet nebūtinai tik) 
Europos mokėjimų taryba, vartotojų organizacijos, Europos bankininkystės institucija, 
Bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) taryba, Europos Komisija, įvairių sričių 
ekspertai, su bankais nesusijusių mokėjimo paslaugų teikėjai ir mokėjimo mobiliuoju 
telefonu, internetu ir kortele paslaugų teikėjų atstovai;

6. pabrėžia, kad visais standartizacijos ir sąveikos reikalavimais turėtų būti siekiama didinti 
Europos mokėjimų rinkos konkurencingumą, tačiau jais neturėtų būti nustatoma 
nereikalingų kliūčių, palyginti su pasauline rinka;

7. pažymi, kad mokėjimo infrastruktūros ir mokėjimo schemų atskyrimas galėtų padidinti 
konkurenciją, nes dėl techninių suvaržymų mažieji dalyviai nebūtų atskirti;

Tarpvalstybinis aptarnavimas

8. pažymi, kad tolesnė standartizacija būtina siekiant skatinti tarpvalstybinį aptarnavimą, 
tvarką, pagal kurią būtų didinama konkurencija, o prekybininkams suteikiama daugiau 
pasirinkimo galimybių, ir dėl kurios mokėjimo būdai vartotojams galėtų tapti ekonomiškai 
veiksmingesni;

9. primygtinai ragina aktyviai siekti priimti sprendimus, kuriais būtų sudaromos palankios 
sąlygos tarpvalstybiniam aptarnavimui, atsižvelgiant į naudą, kurią jis teikia vidaus rinkai; 
išreiškia susirūpinimą dėl esamų kliūčių, pvz., licencijų išdavimo, kurias reikėtų pašalinti;

Daugiašaliai tarpbankiniai mokesčiai (DTM)

10. mano, kad šiuo metu DTM galima pagrįstai laikyti priemone keturšalėms mokėjimo 
kortele sistemoms finansuoti; pažymi, kad kartais DTM lygis būna didesnis, nei 
reikalaujama pagal keturšalės mokėjimo sistemos finansavimo reikalavimus;

11. mano, kad didžiausio DTM lygio nereikėtų nustatyti ES lygmens teisės aktu, nes dėl to kai 
kuriose valstybėse narėse šiuo metu nedideli DTM galėtų priartėti prie didžiausio leistino 
lygio;

12. mano, kad DTM skaidrumas turėtų būti reguliuojamas tiek pagal tarptautines, tiek pagal 
nacionalines schemas, dėl to galėtų sumažėti DTM ir kartu būtų suteikiama galimybė 
palengvinti tarpvalstybinį aptarnavimą, nes prekybininkai galėtų laisvai pasirinkti, prie 
kurios mokėjimo schemos jie nori prisijungti;

13. vis dėlto pabrėžia, kad nepakankamas su DTM susijęs prekybininkų ir mokėjimo paslaugų 
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teikėjų (MPT) santykių skaidrumas yra opesnė problema nei nepakankamas vartotojų ir 
prekybininkų santykių skaidrumas; mano, kad dėl pernelyg didelio informacijos srauto 
vartotojams nebūtų teikiama papildoma nauda ir tai reikštų teorinį, o ne praktinį 
skaidrumą;

14. mano, kad trišalės ir keturšalės mokėjimo schemos iš esmės skiriasi ir kad kiekviena 
schema turėtų būti taikoma atsižvelgiant į jos ypatumus, tačiau galiausiai jos turėtų būti 
taikomos vienodai;

Kelių prekių ženklų naudojimas vienam produktui

15. pažymi, kad kelių prekių ženklų naudojimas vienam produktui galėtų būti naudingas 
vartotojams, nes tada reikėtų mažiau kortelių ir būtų suteikiama daugiau galimybių 
pasirinkti, be to, tai skatintų konkurenciją;

16. pabrėžia, kad vartotojas ir MPT emitentas turėtų tarpusavyje susitarti dėl kelių prekių 
ženklų naudojimo vienam produktui, tačiau tai neturėtų būti privaloma;

Papildomi mokesčiai

17. palankiai vertina kai kuriose valstybėse narėse numatytą draudimą taikyti papildomus 
mokesčius už mokėjimus kortele; ragina kitas valstybes nares apsvarstyti galimybę 
reikalauti daugiau su papildomais mokesčiais susijusio skaidrumo, siekiant užtikrinti, kad 
vartotojas žinotų, kiek papildomų mokesčių nustatoma, pvz., DTM, ir kiek jų po to taiko 
prekybininkas;

18. mano, kad papildomus mokesčius gali būti naudinga nustatyti tik tiesioginei naudojimosi 
mokėjimo priemone kainai; tačiau pabrėžia, kad galiausiai valstybės narės turėtų 
nuspręsti, ar leisti taikyti papildomus mokesčius, ar juos uždrausti;

Mokėjimų saugumas

19. primena, kad galutinė atsakomybė už saugumo priemones, susijusias su įvairiais 
mokėjimo būdais, negali būti priskiriama vartotojams, tačiau jie turėtų būti informuojami 
apie saugumo priemones;

20. mano, kad mokėjimai kortele jau dabar yra saugūs, o magnetines korteles laipsniškai 
pakeitus lustinėmis kortelėmis saugumo lygis dar labiau padidės;

21. mano, kad rizikinga trečiosioms šalims suteikti duomenis apie banko sąskaitose turimas 
lėšas; pažymi, kad vienas iš pavojų susijęs su tuo, kad vartotojai gali nevisiškai žinoti, 
kam suteikiama galimybė susipažinti su jų sąskaitoje pateikiama informacija ir kuris 
vykdytojas atsakingas už mokėjimo paslaugas, kuriomis vartotojas naudojasi;

22. pabrėžia, kad reguliuojant būtų galima sumažinti šiuos su saugumu susijusius pavojus, o 
mokėjimai per nebankinius MPT galėtų būti tokie pat saugūs kaip ir tiesiogiai iš banko 
sąskaitos atliekami mokėjimai, jeigu praktiškai bus taikomos saugios sistemos;

23. todėl nepritaria minčiai trečiosioms šalims suteikti galimybę susipažinti su vartotojo 
banko sąskaitoje pateikiama informacija, kol bus parengtos, sukurtos ir nuodugniai ištirtos 
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saugios sistemos; pažymi, kad visuose būsimuose teisės aktuose išskirtinį dėmesį reikėtų 
skirti saugumui, duomenų apsaugai ir vartotojų teisėms; visų pirma mano, kad turėtų būti 
aiškiai nurodoma, kurioms šalims gali būti suteikiama galimybė susipažinti su tam tikra 
informacija ir kokiomis sąlygomis galima laikyti duomenis;

°

°         °

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei nacionaliniams 
parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Mokėjimo priemonės nuolat darosi įvairesnės tiek Europos, tiek pasauliniu mastu. Nors 
sparčiai atsiranda naujų mokėjimo mobiliuoju telefonu ir internetu būdų, kurie domina ir 
vartotojus, ir įmones, net mokėjimo kortele rinkos galimybės ir jos veiksmingumas dar tikrai 
nevisiškai išnaudojama. 

Komisija paskelbė Žaliąją knygą dėl integruotos Europos mokėjimų kortele, internetu ir 
mobiliuoju telefonu rinkos kūrimo, kurioje ji nurodo keletą kliūčių, kurios Europos mokėjimo 
rinkai trukdo kuo veiksmingiau ir atviriau veikti. Pranešėjas taip pat pripažįsta mokėjimų 
kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu skatinimo ir didinimo pranašumus, siekiant 
vartotojams ir įmonėms suteikti galimybę pasinaudoti patogesniais, saugesniais, greitesniais, 
įvairesniais, lankstesniais ir ekonomiškai naudingesniais mokėjimo būdais. Be to, išvardytus 
mokėjimo būdus labai svarbu naudoti plačiau, jeigu e. prekybą norima ir toliau sparčiai plėsti 
ir užtikrinti jos didėjantį indėlį į valstybių narių BVP. 

Mokėjimo kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu rinkos ES teritorijoje vis dar 
susiskaidžiusios. Mokėjimų kortele būdai gerokai skiriasi valstybėse narėse. Kuriant bendrą 
mokėjimų eurais erdvę (SEPA) sudaromos palankios sąlygos banko pavedimams atlikti 
32 Europos šalyse, o nuo 2014 m. visos dalyvaujančios šalys turėtų būti įgyvendinusios 
bendrus SEPA standartus. Pranešėjas mano, kad SEPA bus pašalinti vietos ir tarptautinių 
pavedimų skirtumai, todėl įgyvendinus mokėjimo kortele rinkos integravimo tikslą 
tarptautinius mokėjimus turėtų būti taip pat patogu atlikti kaip ir nacionalinius. Laukiama 
daugiau tarptautinių dalyvių šioje srityje.

Žaliojoje knygoje nurodoma keletas pagrindinių mokėjimų integraciją didinančių ir mokėjimo 
schemų konkurencingumą skatinančių veiksnių. Šiuo etapu pranešėjas išskirtinį dėmesį norėtų 
skirti daugiausia mokėjimams kortele ir šiems aspektams: standartizacijai, tarpvalstybiniam 
aptarnavimui, daugiašaliams tarpbankiniams mokesčiams (DTM), kelių prekių ženklų 
naudojimui vienam produktui, papildomiems mokesčiams ir mokėjimų saugumui. Tačiau 
mokėjimų mobiliuoju telefonu ir internetu rinka vis dar yra pradiniame raidos etape ir jos 
nereikėtų pernelyg reguliuoti, nes tai galėtų trukdyti natūraliai raidai ir inovacijoms šioje 
srityje.

Be to, pranešėjas nori pabrėžti, kad kiekvienas mokėjimo būdas, įskaitant grynaisiais pinigais, 
susijęs su išlaidomis, ir to nederėtų pamiršti aptariant įvairius mokėjimo būdus ir jų 
ekonominį naudingumą.

Standartizacija

Bendri techniniai ir saugumo standartai galėtų padėti naujiems dalyviams lengviau patekti į 
rinką, skatinti mokėjimus kortele ir pasiekti, kad mokėjimą kortele vartotojai pasirinktų kaip 
paprastesnį, saugesnį ir veiksmingesnį būdą.

Nors Komisija pagrįstai pripažįsta, kad būtina plėtoti bendrus standartus, pranešėjas vis dėlto 
pabrėžia, kad dabartinių mokėjimams kortele taikomų nacionalinių ir regioninių standartų 
taikymo ciklas yra gana ilgas ir jo negalima paprastai sutrumpinti. Todėl Komisija turėtų būti 
atsargi imdamasi kitų su naujais integruotais standartais, kurie pakeis esamus, susijusių 
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veiksmų. Tinkamai parengus ir įgyvendinus bendrus standartus, jais būtų galima ne tik 
padidinti mokėjimo kortele rinkos konkurencingumą, bet ir mokėjimų saugumą. 

Nuolat plėtojant bendrus techninius ir saugumo standartus reikėtų stengtis pasiekti bendrą 
infrastruktūros lygį, kuris suteiktų galimybę užtikrinti vienodas sąlygas, skatintų inovacijas ir 
konkurencingumą, užuot būtinai numačius apribojimus, susijusius su šios srities inovacijomis 
ir plėtra.

Daugiašaliai tarpbankiniai mokesčiai

Itin svarbu pripažinti problemas, kurias daugiašaliai tarpbankiniai mokesčiai (DTM) gali kelti 
konkurencingumui, skaidrumui, atvirumui ir išlaidoms tiek prekybininkų, tiek vartotojų 
atžvilgiu. 

Pagal vadinamąsias keturšales mokėjimo kortele schemas aptarnaujantis MPT (t. y. 
prekybininko mokėjimo paslaugų teikėjas) už kiekvieną mokėjimo kortele operaciją MPT 
emitentui (t. y. kortelės turėtojo MPT) moka tarpbankinį mokestį. Pripažindamas, kad šiuo 
metu DTM galima pateisinti siekimu finansuoti kortelių schemas, pranešėjas mano, kad 
didelis ir kartais užslėptas DTM lygis kelia problemų atvirai, konkurencingai ir skaidriai 
rinkai. Šiuo metu nereikėtų nustatyti bendro DTM lygio, nesvarbu, ar tai būtų konkreti riba ar 
intervalas, tačiau ilgainiui reikėtų siekti DTM lygį sumažinti. Vis dėlto tai reikėtų daryti 
atsargiai, kad būtų išvengta nevienodo elgesio su įvairiais dalyviais. Pranešėjas pritaria 
sumanymui DTM suderinti pagal mažiausius ES šiuo metu taikomus lygius, tačiau pabrėžia, 
kad ES mastu didžiausio DTM lygio nustatyti nereikėtų.

Pranešėjas mano, kad mokėjimo schemų skaidrumas būtinas visų pirma DTM, o labiausiai 
prekybininkų ir MPT santykių požiūriu. Priešingai, nei teigiama žaliojoje knygoje, abejojama, 
kaip vartotojams teikiama informacija apie įvairių mokėjimo būdų kainas paveiktų jų 
pasirinkimą mokėti.

Papildomi mokesčiai

Papildomi mokesčiai – tai problemų keliantis klausimas, nes juos taikant prie pirkinių, kurie 
nėra pagrįsti faktine pasirinkto mokėjimo būdo kaina, galima pridėti mokesčius. Tačiau 
pranešėjas mano, kad galiausiai valstybės narės turėtų nuspręsti, ar leisti taikyti šiuos 
papildomus mokesčius, ar juos uždrausti. 

Mokėjimų saugumas

Skatinant naudoti įvairias mokėjimo priemones ir kurti naujoviškus mokėjimo būdus 
nereikėtų kelti pavojaus mokėjimų saugumui. Toliau plėtojant bendrus techninius standartus, 
pvz., mokėjimo kortele schemų, plėtoti reikėtų ir bendrus saugumo standartus. 

Be to, reikėtų nuodugniai išnagrinėti nebankinių institucijų galimybę susipažinti su vartotojo 
banko sąskaitos duomenimis, ir šios galimybės nereikėtų skatinti, jeigu negalima užtikrinti 
tokio pat saugumo lygio, koks numatomas banko sąskaitoms.


