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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par virzību uz integrētu Eiropas tirgu maksājumu veikšanai ar kartēm, internetā un 
mobilajiem maksājumiem

(2012/2040(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 26. un 114. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 11. janvāra Zaļo grāmatu „Ceļā uz karšu, interneta un
mobilo maksājumu integrētu Eiropas tirgu” (COM(2011)0941, turpmāk tekstā „Zaļā 
grāmata”),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 11. janvāra paziņojumu „Vienota sistēma uzticēšanās 
pastiprināšanai vienotajam digitālajam e-tirdzniecības un tiešsaistes pakalpojumu tirgum” 
(COM(2011)0942),

– ņemot vērā Komisijas organizēto sabiedrisko apspriešanu par Zaļo grāmatu no 2012. gada 
11. janvāra līdz 2012. gada 11. aprīlim,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 4. maijā organizēto konferenci par karšu, mobilajiem un 
interneta maksājumiem,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Regulu (ES) 
Nr. 260/2012, ar ko nosaka tehniskās un darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā 
debeta maksājumiem euro un groza Regulu (EK) Nr. 924/20091,

– ņemot vērā 2012. gada marta informatīvo dokumentu par konkurences īstenošanu 
maksājumu nozarē, ko sagatavoja Eiropas Konkurences tīkla Banku pakalpojumu un 
maksājumu apakšgrupa2,

– ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2012. gada aprīļa ieteikumus par interneta 
maksājumu drošību3,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 22. maija darba 
dokumentu par Zaļo grāmatu (INT/634),

– ņemot vērā Komisijas 2002. gada 24. jūlija Lēmumu par procedūru saskaņā ar EK līguma 
81. pantu un EEZ līguma 53. pantu lietā COMP/29.373 Visa International4,

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 19. decembra Lēmumu par procedūru saskaņā ar EK 
līguma 81. pantu un EEZ līguma 53. pantu lietās COMP/34.579 — MasterCard, 

                                               
1 OV L 94, 30.3.2012., 22. lpp.
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 OV L 318, 22.11.2002., 17. lpp.
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COMP/36.518 — EuroCommerce, COMP/38.580 — Commercial Cards1,

– ņemot vērā Vispārējās tiesas 2012. gada 24. maija spriedumu lietā MasterCard un citi pret 
Komisiju2,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

A. tā kā Eiropas tirgus maksājumu veikšanai ar kartēm, internetā un mobilajiem 
maksājumiem ir sadrumstalots pa valstu robežām un tikai daži lielie tirgus dalībnieki spēj 
darboties pārrobežu līmenī;

B. tā kā karšu, interneta un mobilo maksājumu attīstīšana un plašāka izmantošana var 
palīdzēt arī palielināt e-tirdzniecības apjomu Eiropā un to dažādot;

C. tā kā interneta un mobilo maksājumu tirgus daļa un daudzveidība Eiropā un visā pasaulē ir 
pastāvīgi palielinājusies;

D. tā kā Zaļā grāmata neapskata skaidras naudas maksājumu izmaksas, salīdzinot ar karšu, 
interneta un mobilajiem maksājumiem, un tādējādi nedod iespēju analizēt maksājumu 
skaidrā naudā ietekmi uz ekonomiku un labklājību;

E. tā kā pārrobežu saņemšana pašlaik ir pieejama tikai ierobežotam tirgus dalībnieku skaitam 
un tā kā šis mehānisms var paplašināt tirgotāja iespējamo izvēli un tādējādi likt tirgum 
brīvi attīstīties;

F. tā kā dažās dalībvalstīs nav atļauts iekasēt papildmaksu par karšu maksājumu veikšanu, 
bet citās to plaši piemēro,

Dažādas maksāšanas metodes

1. pauž bažas par interneta un mobilo maksājumu tirgus pašreizējo nevajadzīgi stingro 
regulējumu, jo šīs maksāšanas metodes joprojām atrodas attīstības procesā; aicina 
Komisiju visos turpmākos priekšlikumos izmantot krasi atšķirīgu un piemērotu pieeju šīm 
jaunajām maksāšanas metodēm;

2. atgādina, ka katra maksāšanas metode rada noteiktas izmaksas; tādēļ aicina Komisiju 
turpmāk ņemt vērā arī skaidras naudas maksājumu izmaksas, salīdzinot ar citām 
maksāšanas metodēm;

Standartizācija un savietojamība

3. uzskata, ka kopīgi tehniskie standarti ne tikai veicinātu Eiropas ekonomikas konkurētspēju 
un iekšējā tirgus darbību, bet arī radītu ar drošību saistītas priekšrocības kopīgu drošības 

                                               
1 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1889_2.pdf; lēmuma kopsavilkums 
publicēts OV C 264, 6.11.2009., 8. lpp.
2 Lieta T-111/08 MasterCard un citi pret Komisiju, ziņojuma vēl nav.
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standartu veidā, kas būtu izdevīgi gan patērētājiem, gan tirgotājiem;

4. uzsver, ka standartizācija nedrīkst traucēt konkurenci un kavēt inovāciju, bet tai jālikvidē 
visi šķēršļi, lai nodrošinātu vienādas iespējas visiem tirgus dalībniekiem;

5. atbalsta visu iesaistīto personu līdzdalību maksāšanas shēmu kopīgu tehnisko un drošības 
standartu turpmākā izstrādē; norāda, ka šīs personas var būt — bet ne tikai — Eiropas 
Maksājumu padome (EPC), patērētāju organizācijas, Eiropas Banku iestāde, Vienotās 
euro maksājumu telpas (SEPA) padome, Komisija, dažādu jomu eksperti, nebanku 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji un mobilo, interneta un karšu maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju pārstāvji;

6. uzsver, ka jebkādu standartizācijas un savietojamības prasību mērķim jābūt Eiropas 
maksājumu tirgus konkurētspējas veicināšanai un tās nedrīkst radīt nevajadzīgus šķēršļus 
salīdzinājumā ar pasaules tirgu;

7. norāda, ka maksāšanas infrastruktūras nodalīšana no maksāšanas shēmām var palielināt 
konkurenci, jo tehniskie ierobežojumi vairs neliegs nelielo tirgus dalībnieku iesaistīšanos;

Pārrobežu saņemšana

8. norāda, ka ir nepieciešama turpmāka standartizācija, lai veicinātu pārrobežu saņemšanu, 
mehānismu, kas palielinātu konkurenci un paplašinātu tirgotāju izvēles iespējas, kā arī 
nodrošinātu klientiem rentablākas norēķinu metodes;

9. mudina aktīvi meklēt risinājumus pārrobežu saņemšanas veicināšanai, ņemot vērā to 
radītās priekšrocības iekšējam tirgum; pauž bažas par esošajiem šķēršļiem, piemēram, 
licencēšanu, kas būtu jālikvidē;

Daudzpusējās savstarpējas komisijas maksas (MIF)

10. uzskata, ka pašlaik MIF ir attaisnojamas kā četrpusējo karšu maksājumu sistēmu 
finansēšanas līdzeklis; norāda, ka MIF apmērs dažkārt ir lielāks nekā nepieciešams 
četrpusējo karšu maksājumu sistēmu finansēšanai;

11. uzskata, ka maksimālo MIF apmēru nevajadzētu noteikt ar ES līmeņa regulējumu, jo tas 
varētu izraisīt dažās dalībvalstīs pašlaik nelielā MIF apmēra palielināšanos līdz 
maksimālajam atļautajam lielumam;

12. uzskata, ka MIF pārredzamība ir jāregulē gan starptautiskajās, gan valstu shēmās un ka 
tādējādi MIF apmērs varētu samazināties, nodrošinot arī pārrobežu saņemšanas vieglāku 
pieejamību, jo tirgotāji varētu brīvi izvēlēties, kuras maksājumu shēmas izmantot;

13. tomēr uzsver, ka MIF pārredzamības trūkums attiecībās starp tirgotājiem un maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem (PSP) ir smagāka problēma nekā pārredzamības trūkums 
attiecībās starp patērētājiem un tirgotājiem; atzīst, ka informācijas pārpilnība nevar radīt 
nekādu papildu vērtību patērētājiem un tā būtu tikai teorētiska, nevis praktiska 
pārredzamība;

14. uzskata, ka pastāv būtiskas atšķirības starp trīspusējām un četrpusējām maksāšanas 
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shēmām un katra shēma jāvērtē pēc tās īpatnībām, tomēr galu galā — vienādā veidā;

Zīmolu koplietošana

15. norāda, ka zīmolu koplietošana varētu būt izdevīga patērētājiem, jo tā mazinātu karšu 
skaitu un paplašinātu izvēles iespējas, kā arī veicinātu konkurenci;

16. uzsver, ka klientam un PSP, kas izdod karti, savstarpēji jāvienojas par zīmolu 
koplietošanu un ka tā nav jāpadara obligāta;

Papildmaksas

17. atzinīgi novērtē dažās dalībvalstīs noteikto aizliegumu prasīt papildmaksu par karšu 
maksājumu veikšanu; aicina pārējās dalībvalstis pieprasīt lielāku papildmaksu 
pārredzamību, lai nodrošinātu, ka klients zina, cik lielu daļu no papildmaksas veido, 
piemēram, MIF un cik daudz ir pierēķinājis klāt pats tirgotājs;

18. uzskata, ka būtu lietderīgi ierobežot papildmaksu līdz tiešajām izmaksām, ko rada 
maksāšanas instrumenta lietošana; tomēr uzsver, ka galīgais lēmums par papildmaksas 
iekasēšanas atļaušanu vai aizliegšanu ir jāatstāj dalībvalstu ziņā;

Maksājumu drošība

19. atgādina, ka galīgā atbildība par drošības pasākumiem saistībā ar dažādām maksāšanas 
metodēm nav jāuzņemas klientiem, tomēr klienti ir jāinformē par piesardzības 
pasākumiem attiecībā uz drošību;

20. uzskata, ka karšu maksājumu drošība jau ir augsta un ka pakāpeniska pāreja no 
magnētiskajām kartēm uz viedkartēm vēl vairāk uzlabos drošības līmeni;

21. uzskata, ka trešo personu informēšana par līdzekļu atlikumiem bankas kontos ir riskanta; 
norāda, ka viens no riskiem ir patērētāju iespējamā neziņa par to, kam ir pieejama viņu 
kontu informācija un kurš operators atbild par viņu izmantotajiem maksājumu 
pakalpojumiem;

22. uzsver, ka attiecīgs regulējums varētu mazināt minētos drošības riskus un padarīt 
maksājumus ar nebanku PSP starpniecību tikpat drošus kā tiešie maksājumi no bankas 
kontiem, ja praksē būtu pieejamas drošas sistēmas;

23. tādēļ neatbalsta klientu bankas kontu informācijas nodošanu trešām personām, kamēr 
drošas sistēmas nav izstrādātas, uzstādītas un rūpīgi pārbaudītas; norāda, ka jebkurā 
turpmākā regulējumā īpaša vērība jāvelta drošībai, datu aizsardzībai un patērētāju 
tiesībām; jo īpaši uzskata, ka ir nepārprotami jānorāda, kurām personām kāda informācija 
drīkst būt pieejama un ar kādiem nosacījumiem datus drīkst glabāt;

°

°         °
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24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Maksāšanas instrumentu daudzveidība pastāvīgi palielinās gan Eiropā, gan visā pasaulē. Kaut 
arī šķiet, ka jauni mobilo un interneta maksājumu veikšanas veidi rodas ātri un interesē gan 
patērētājus, gan uzņēmumus, pat karšu maksājumu tirgus joprojām nav sasniedzis visu 
potenciālu un iespējamo efektivitāti.

Komisija ir publicējusi Zaļo grāmatu par karšu, interneta un mobilo maksājumu integrētu 
Eiropas tirgu, kur tā norāda uz vairākiem šķēršļiem, kas neļauj Eiropas maksājumu tirgum 
strādāt iespējami efektīvi un atklāti. Referents arī apzinās priekšrocības, ko nodrošina karšu, 
interneta un mobilo maksājumu veicināšana un plašāka izplatīšana, lai piedāvātu patērētājiem 
un uzņēmumiem iespēju izmantot ērtākas, drošākas, ātrākas, dažādākas, elastīgākas un 
rentablākas maksājumu metodes. Iepriekš minēto maksājumu metožu plašāka izmantošana ir 
arī ļoti svarīga, lai e-tirdzniecība turpinātu strauji attīstīties un sniegt arvien lielāku 
ieguldījumu dalībvalstu IKP.

ES teritorijā karšu, interneta un mobilo maksājumu tirgus joprojām ir sadrumstalots. 
Dalībvalstīs ir vērojamas būtiskas atšķirības karšu maksājumu izmantošanā. Vienotās Eiropas 
maksājumu telpas (SEPA) izveides process atvieglo banku pārskaitījumus 32 Eiropas valstīs, 
un līdz 2014. gadam visām iesaistītajām valstīm ir jāievieš kopīgie SEPA standarti. Referents 
uzskata, ka, tā kā SEPA novērsīs atšķirības starp iekšzemes un pārrobežu maksājumiem, karšu 
maksājumu tirgus integrācijas mērķim jābūt padarīt pārrobežu maksājumus tikpat ērtus kā 
iekšzemes maksājumi. Jaunu pārrobežu tirgus dalībnieku ienākšana šajā jomā ir atzinīgi 
vērtējama parādība.

Zaļā grāmata norāda uz vairākiem pamatnosacījumiem maksājumu integrēšanai un 
maksāšanas shēmu konkurētspējas uzlabošanai. Referents pašlaik vēlas pievērst īpašu 
uzmanību galvenokārt karšu maksājumiem un šādiem elementiem — standartizācijai, 
pārrobežu saņemšanai, daudzpusējām savstarpējas komisijas maksām (MIF), zīmolu 
koplietošanai, papildmaksām un maksājumu drošībai. Tomēr mobilo un interneta maksājumu 
tirgus vēl strauji attīstās, un to nedrīkst pārāk stingri regulēt, jo tā varētu aizkavēt šīs jomas 
dabisko attīstību un inovāciju.

Referents vēlas arī uzsvērt, ka katrai maksāšanas metodei — arī skaidras naudas 
norēķiniem — ir sava cena un to nedrīkst ignorēt, apspriežot dažādas maksāšanas metodes un 
to rentabilitāti.

Standartizācija

Kopīgi tehniskie un drošības standarti var atvieglot jaunu tirgus dalībnieku pievēršanos šai 
jomai, veicināt karšu maksājumu izplatību un padarīt karšu maksājumus par vieglāku, drošāku 
un efektīvāku maksāšanas iespēju patērētājiem.

Kaut arī Komisija pareizi norāda uz vajadzību izstrādāt kopīgus standartus, referents uzsver, 
ka pašreizējo valsts un reģionālo standartu izmantošanas cikls karšu maksājumu jomā ir visai 
ilgs un to nav iespējams viegli saīsināt. Tādēļ Komisijai jāsaglabā piesardzība, sperot 
nākamos soļus attiecībā uz jauniem integrētiem standartiem, kas aizstās esošos standartus. 
Kopīgie standarti pēc to izstrādes un ieviešanas ne tikai veicinās karšu maksājumu tirgus 
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konkurētspēju, bet arī uzlabos maksājumu drošību.

Pastāvīgi uzlabojot kopīgos tehniskos un drošības standartus, ir jātiecas nodrošināt tāds 
kopīgās infrastruktūras līmenis, kas nodrošinātu tirgus dalībniekiem vienādas iespējas un 
veicinātu inovāciju un konkurētspēju, neradot būtiskus ierobežojumus visas šīs nozares 
inovācijai un paplašināšanai.

Daudzpusējās savstarpējas komisijas maksas

Būtiski ir apzināties iespējamās problēmas, ko daudzpusējās savstarpējas komisijas maksas 
(MIF) var radīt konkurētspējai, pārredzamībai un atklātībai, kā arī izmaksas, ko tās rada 
tirgotājiem un patērētājiem.

Tā sauktajās četrpusējās karšu shēmās saņēmējs PSP (t. i., tirdzniecības maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs) maksā savstarpēju komisijas maksu izdevējam PSP (t. i., kartes 
īpašnieka PSP) par katru karšu maksājumu darījumu. Atzīstot, ka pašlaik MIF izmantošanu 
var attaisnot ar karšu shēmu finansēšanu, referents uzskata, ka MIF lielais un dažkārt arī 
apslēptais apmērs rada problēmas attiecībā uz atklātu, konkurētspējīgu un pārredzamu tirgu. 
Kaut arī pašlaik nedrīkst noteikt vienotu MIF apmēru — ne kā griestus, ne kā intervālu —, 
ilgtermiņā ir jātiecas MIF apmēru samazināt. Taču tas ir jādara, ievērojot piesardzību, lai 
nepieļautu nevienlīdzīgu attieksmi pret dažādiem tirgus dalībniekiem. Referents atbalsta 
domu par MIF konverģenci virzībā uz mazākajiem pašlaik ES spēkā esošajiem apmēriem, 
tomēr uzsver, ka maksimālo MIF apmēru nevajadzētu noteikt ES līmenī.

Referents uzskata, ka maksājumu shēmās ir nepieciešama pārredzamība, jo īpaši attiecībā uz 
MIF un visvairāk — attiecībās starp tirgotājiem un PSP. Pretēji Zaļās grāmatas 
apgalvojumam jāšaubās, vai klientiem sniegtā informācija par dažādu maksāšanas metožu 
izmaksām ietekmētu klientu maksāšanas veida izvēli.

Papildmaksas

Papildmaksas ir problemātisks jautājums, jo tās var palielināt pirkumu cenu nesaistīti ar 
izraudzītās maksāšanas metodes reālajām izmaksām. Tomēr referents uzskata, ka tiesības 
noteikt, vai papildmaksas ir jāatļauj vai jāaizliedz, jāatstāj dalībvalstīm.

Maksājumu drošība

Sekmējot maksāšanas instrumentu daudzveidību un izstrādājot novatoriskas maksāšanas 
metodes, nedrīkst apdraudēt maksājumu drošību. Turpinot kopīgu tehnisko standartu izstrādi, 
piemēram, karšu maksājumu shēmās, jāuzlabo arī kopīgie drošības standarti.

Klientu bankas kontu datu pieejamība nebanku iestādēm arī ir rūpīgi jāizpēta, un to nedrīkst 
veicināt, kamēr nav iespējams nodrošināt tikpat augstu drošības līmeni kā attiecībā uz bankas 
kontiem.


