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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy 
kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych

(2012/2040(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 26 i 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając zieloną księgę Komisji z dnia 11 stycznia 2012 r. pt. „W kierunku 
zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart 
płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych” (COM(2011)0941, 
w dalszej części zwaną „zieloną księgą”),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 stycznia 2012 r. pt. „Spójne ramy na rzecz 
wzmocnienia zaufania na jednolitym rynku cyfrowym handlu elektronicznego i usług 
online” (COM(2011)0942),

– uwzględniając konsultacje społeczne zorganizowane przez Komisję w sprawie zielonej 
księgi w dniach od 11 stycznia 2012 r. do 11 kwietnia 2012 r.,

– uwzględniając konferencję zorganizowaną przez Komisję dnia 4 maja 2012 r. na temat 
płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, za pośrednictwem urządzeń 
przenośnych i przez internet, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 
14 marca 2012 r. ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń 
przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/20091,

– uwzględniając dokument informacyjny z marca 2012 r. w sprawie egzekwowania 
przepisów prawa konkurencji w sektorze płatności opracowany przez podgrupę ds. 
bankowości i płatności europejskiej sieci konkurencji2,

– uwzględniając zalecenia Europejskiego Banku Centralnego z kwietnia 2012 r. w sprawie 
bezpieczeństwa płatności internetowych3,

– uwzględniając dokument roboczy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 
dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zielonej księgi (INT/634),

– uwzględniając decyzję Komisji z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie postępowania 
przewidzianego w art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG w sprawie 
COMP/29.373 Visa International4,

                                               
1Dz.U. L 94 z 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.
4Dz.U. L 318 z 22.11.2002, s. 17.
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– uwzględniając decyzję Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie postępowania 
przewidzianego w art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG w sprawach 
COMP/34.579 – MasterCard, COMP/36.518 – EuroCommerce i COMP/38.580 –
Commercial Cards1,

– uwzględniając wyrok Sądu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie MasterCard i inni przeciwko 
Komisji2,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że europejski rynek płatności realizowanych przy pomocy kart 
płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych jest rozdrobniony w 
poszczególnych krajach i tylko nieliczne duże podmioty są w stanie działać w skali 
transgranicznej;

B. mając na uwadze, że rozwój i szersze wykorzystanie płatności realizowanych przy 
pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych może 
również wpłynąć na rozwój handlu elektronicznego w Europie pod kątem wielkości i 
różnorodności;

C. mając na uwadze, że liczba i różnorodność płatności realizowanych przez internet i za 
pośrednictwem urządzeń przenośnych stale rośnie w Europie i na świecie;

D. mając na uwadze, że zielona księga nie odnosi się do kosztów związanych z płatnościami 
gotówką w porównaniu z płatnościami realizowanymi przy pomocy kart płatniczych, 
przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych, co uniemożliwia analizę kosztu 
gospodarczego i społecznego płatności gotówką;

E. mając na uwadze, że autoryzacja transgraniczna jest obecnie rozwiązaniem dostępnym 
tylko dla ograniczonej liczby podmiotów oraz że to porozumienie mogłoby zwiększyć 
możliwości wyboru po stronie akceptanta, a tym samym umożliwić swobodny rozwój 
rynku;

F. mając na uwadze, że narzuty za korzystanie z płatności za pomocą kart są niedozwolone 
w niektórych państwach członkowskich, a w innych są stosowane na szeroką skalę;

Różne metody płatności

1. wyraża zaniepokojenie z powodu nadmiernego uregulowania rynków płatności 
realizowanych przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych na tym etapie, 
ponieważ takie metody płatności nadal znajdują się w fazie rozwoju; wzywa Komisję do 
przyjęcia całkowicie odmiennego i właściwego podejścia do tych nowych metod płatności 
w ewentualnym przyszłym wniosku;

                                               
1 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1889_2.pdf; streszczenie decyzji 
Komisji opublikowane w Dz.U. C 264 z 6.11.2009, s. 8.
2Sprawa T-111/08, MasterCard i inni przeciwko Komisji, dotychczas nieopublikowana.
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2. przypomina, że każda metoda płatności wiąże się z kosztami; wzywa zatem Komisję do 
wzięcia w przyszłości pod uwagę kosztów płatności gotówką w porównaniu z innymi 
metodami płatności;

Standaryzacja i interoperacyjność

3. uważa, że wspólne standardy techniczne nie tylko zwiększyłyby konkurencyjność 
europejskiej gospodarki i funkcjonowania rynku wewnętrznego, lecz również 
przyniosłyby korzyści związane z bezpieczeństwem w postaci wspólnych standardów 
bezpieczeństwa, które byłyby korzystne zarówno dla konsumentów, jak i akceptantów;

4. podkreśla, że standaryzacja nie powinna tworzyć barier dla konkurencji i innowacji, ale 
zamiast tego usuwać przeszkody, tak aby zapewnić wszystkim stronom równe szanse;

5. popiera zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w dalsze prace nad wspólnymi 
standardami technicznymi i standardów bezpieczeństwa w zakresie systemów płatności; 
zauważa, że strony te mogą obejmować Europejską Radę ds. Płatności (EPC), organizacje 
konsumenckie, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Radę ds. Jednolitego 
Europejskiego Obszaru Płatniczego (SEPA), Komisję, ekspertów z różnych dziedzin, 
pozabankowych dostawców usług płatniczych oraz przedstawicieli dostawców usług 
płatniczych realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za 
pośrednictwem urządzeń przenośnych;

6. podkreśla, że wszelkie wymogi dotyczące standaryzacji i interoperacyjności powinny 
mieć na celu zwiększenie konkurencyjności europejskiego rynku płatności i nie powinny 
tworzyć niepotrzebnych barier w porównaniu ze światowym rynkiem;

7. zauważa, że wydzielenie infrastruktury systemu płatności z systemów płatniczych 
mogłoby wzmocnić konkurencję, gdyż ograniczenia techniczne nie utrudniałyby dostępu 
dla mniejszych podmiotów;

Autoryzacja transgraniczna

8. zwraca uwagę, że dalsza standaryzacja jest konieczna, by promować autoryzację 
transgraniczną będącą rozwiązaniem, które zwiększyłoby konkurencję i liczbę dostępnych 
możliwości wyboru dla akceptantów, a także mogłoby się przyczynić do większej 
opłacalności metod płatności dla klientów;

9. wzywa do aktywnego poszukiwania rozwiązań ułatwiających autoryzację transgraniczną, 
mając na uwadze płynące z niej korzyści dla rynku wewnętrznego; wyraża zaniepokojenie 
z powodu istniejących barier, takich jak koncesje, które powinny być zaniechane;

Wielostronne opłaty interchange (WOI)

10. uważa, że można obecnie uzasadnić WOI jako środki pozwalające finansować 
czterostronne systemy kartowe; zauważa, że wysokość WOI czasami przewyższa poziom, 
którego wymaga finansowanie czterostronnego systemu płatności;

11. uważa, że maksymalny poziom WOI nie powinien być ustalany w drodze rozporządzenia 
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na szczeblu UE, ponieważ mogłoby to spowodować, że obecnie niskie WOI w niektórych 
państwach członkowskich wzrosną do maksymalnego dopuszczalnego poziomu;

12. uważa, że kwestia dotycząca przejrzystości WOI powinna być uregulowana zarówno w 
systemach międzynarodowych, jak i krajowych oraz że mogłoby to – wraz z łatwiejszym 
dostępem do autoryzacji transgranicznej – doprowadzić do obniżenia wysokości WOI, 
gdyż akceptanci mogliby swobodnie wybrać systemy płatności, z których pragną 
skorzystać;

13. podkreśla jednak, że brak przejrzystości w zakresie WOI między akceptantami a 
dostawcami usług płatniczych (PSP) jest bardziej dotkliwym problemem niż brak 
przejrzystości między konsumentem a akceptantem; uważa, że nadmiar informacji nie 
przyniósłby konsumentom dodatkowych korzyści i oznaczałby przejrzystość w teorii, ale 
nie w praktyce;

14. uważa, że istnieją istotne różnice między trójstronnymi i czterostronnymi systemami 
płatności i że każdy system powinien być traktowany zgodnie ze swoją specyfiką, ale 
ostatecznie w jednakowy sposób;

Łączenie marek

15. zauważa, że łączenie marek mogłoby być korzystne dla konsumentów, gdyż 
doprowadziłoby do zmniejszenia liczby kart i zwiększenia wyboru, a także 
stymulowałoby konkurencję;

16. podkreśla, że klient i PSP-wystawca powinni wspólnie uzgodnić łączenie marek i nie 
powinno być to obowiązkowe;

Narzuty

17. z zadowoleniem przyjmuje zakaz stosowania narzutów z tytułu płatności kartą w 
niektórych państwach członkowskich; wzywa inne państwa członkowskie do rozważenia 
wprowadzenia wymogu dotyczącego większej przejrzystości w zakresie narzutów, tak aby 
zagwarantować, że klient wie, jaka część narzutu pochodzi na przykład z WOI, a jaka 
została nałożona przez akceptanta;

18. uważa, że ograniczenie narzutów do bezpośrednich kosztów związanych z korzystaniem z 
instrumentu płatniczego może okazać się korzystne; podkreśla jednak, że decyzję w 
sprawie zezwolenia na stosowanie narzutów lub ich zakazu powinno się pozostawić 
państwom członkowskim; 

Bezpieczeństwo płatności

19. przypomina, że ostateczna odpowiedzialność za środki bezpieczeństwa dotyczące różnych 
metod płatności nie może spoczywać na klientach, ale powinni być oni informowani o 
środkach ostrożności;

20. uważa, że bezpieczeństwo płatności za pomocą kart jest już wysokie, a stopniowe 
przejście z kart magnetycznych na karty chipowe jeszcze bardziej poprawi poziom 
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bezpieczeństwa;

21. uważa, że udostępnianie osobom trzecim danych na temat dostępności środków na 
rachunkach bankowych niesie za sobą ryzyko; zauważa, że jedno z zagrożeń polega na 
tym, że konsumenci mogą nie być w pełni świadomi, kto ma dostęp do informacji na 
temat ich rachunków i który operator jest odpowiedzialny za usługi płatnicze, z których 
korzysta konsument;

22. podkreśla, że regulacja może ograniczyć ryzyko związane z bezpieczeństwem oraz 
sprawić, że płatności realizowane za pośrednictwem pozabankowych PSP będą równie 
bezpieczne jak płatności realizowane bezpośrednio z rachunków bankowych, o ile 
bezpieczne systemy będą dostępne w praktyce;

23. wobec tego nie popiera dostępu osób trzecich do informacji dotyczących rachunku 
bankowego klienta, zanim bezpieczne systemy nie zostaną opracowywane, wdrożone i 
dokładnie przetestowane; zauważa, że w ewentualnych przyszłych rozporządzeniach 
należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo, ochronę danych i prawa 
konsumentów; uważa w szczególności, że należy wyraźnie wskazać, które strony mogą 
mieć dostęp do jakich informacji i na jakich warunkach dane mogą być przechowywane;

°

°         °

24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji i parlamentom krajowym.
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UZASADNIENIE

Różnorodność instrumentów płatniczych stale rośnie zarówno w Europie, jak i na szczeblu 
globalnym. Choć wydaje się, że nowe sposoby wykorzystywania płatności realizowanych 
przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych szybko się rozwijają i cieszą się 
zainteresowaniem konsumentów i przedsiębiorstw, nawet rynkowi płatności za pomocą kart 
daleko jest do osiągnięcia pełnego potencjału i efektywności. 

Komisja opublikowała zieloną księgę w sprawie zintegrowanego europejskiego rynku 
płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem 
urządzeń przenośnych, w której opisuje szereg barier utrudniających funkcjonowanie 
europejskiego rynku płatności w sposób możliwie najbardziej skuteczny i otwarty. 
Sprawozdawca zwraca też uwagę na korzyści płynące z propagowania i zwiększenia liczby 
płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem 
urządzeń przenośnych, tak by można było zaoferować konsumentom i przedsiębiorstwom 
możliwość dostępu do bardziej wygodnych, bezpiecznych, szybkich, regulowanych, 
elastycznych i opłacalnych metod płatności. Szersze wykorzystanie wymienionych metod 
płatności ma również zasadnicze znaczenie, jeśli handel elektroniczny ma nadal szybko się 
rozwijać i mieć coraz większy wkład w PKB państw członkowskich. 

Płatności realizowane przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem 
urządzeń przenośnych są nadal rozdrobnione na obszarze UE. Istnieją znaczne różnice w 
korzystaniu z kart płatniczych między państwami członkowskimi. Proces tworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru płatności (SEPA) ułatwia przelewy bankowe w 32 krajach 
Europy, a od 2014 r. wszystkie kraje uczestniczące powinny wdrożyć wspólne standardy 
SEPA. Sprawozdawca uważa, że w miarę jak SEPA wyeliminuje luki między płatnościami 
krajowymi i transgranicznymi, celem integracji rynku płatności za pomocą kart powinno być 
uczynienie płatności transgranicznych równie wygodnymi jak płatności realizowane na 
szczeblu krajowym. Wzrost liczby podmiotów transgranicznych w tym obszarze jest mile 
widziany.

W zielonej księdze wprowadzono szereg czynników mających kluczowe znaczenie dla 
lepszej integracji płatności oraz stymulowania konkurencyjności systemów płatniczych. Na 
tym etapie sprawozdawca pragnie zwrócić szczególną uwagę głównie na płatności 
realizowane za pomocą kart oraz następujące elementy: standaryzację, autoryzację 
transgraniczną, wielostronne opłaty interchange (WOI), łączenie marek, narzuty i 
bezpieczeństwo płatności. Rynek płatności realizowanych przez internet i za pośrednictwem 
urządzeń przenośnych jest jednak zdecydowanie w fazie rozwoju i nie powinien być zbyt 
mocno regulowany, ponieważ takie działanie może zahamować jego naturalny rozwój i 
innowacje w tej dziedzinie. 

Sprawozdawca pragnie również podkreślić, że każda metoda płatności – w tym płatność 
gotówką – wiąże się z kosztami i ten fakt nie powinien być pomijany podczas rozmów na 
temat różnych metod płatności i ich opłacalności. 

Standaryzacja

Wspólne standardy techniczne i standardy bezpieczeństwa mogłyby ułatwić wejście na rynek 
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nowych podmiotów, promować korzystanie z płatności za pomocą kart i sprawić, że płatności 
kartą staną się dla konsumentów łatwiejszym, bezpieczniejszym i efektywniejszym wyborem. 

Komisja słusznie uznaje potrzebę opracowania wspólnych standardów, jednak sprawozdawca 
podkreśla, że cykl życia obecnie obowiązujących standardów krajowych i regionalnych w 
zakresie płatności za pomocą kart jest dość długi i niełatwo może ulec skróceniu. Komisja 
powinna więc zachować ostrożność, podejmując kolejne działania w odniesieniu do nowych 
zintegrowanych standardów, które zastąpią istniejące. Dobrze opracowane i wdrożone 
wspólne standardy mogłyby nie tylko zwiększyć konkurencyjność rynku płatności 
realizowanych za pomocą kart, lecz również poprawić bezpieczeństwo tych płatności. 

Wytyczną dla dalszego rozwoju wspólnych standardów technicznych i standardów 
bezpieczeństwa powinno być osiągnięcie poziomu wspólnej infrastruktury, która 
umożliwiłaby zapewnienie równych szans, zachęcałaby do innowacji i konkurencyjności, ale 
zasadniczo nie wprowadzała ograniczeń w sposobie, w jaki cały ten obszar może tworzyć 
innowacyjne rozwiązania i się rozwijać.

Wielostronne opłaty interchange

Ważne jest, by mieć świadomość potencjalnych problemów, jakie powodują wielostronne 
opłaty interchange (WOI) dla konkurencyjności, przejrzystości, otwartości i kosztów zarówno 
po stronie akceptantów, jak i konsumentów. 

W tak zwanych czterostronnych systemach kartowych PSP-centrum autoryzacji (tj. dostawca 
usług płatniczych akceptanta) uiszcza na rzecz PSP-wystawcy (tj. PSP posiadacza karty) 
opłatę interchange za każdą transakcję kartową. Sprawozdawca przyznaje, że na chwilę 
obecną WOI można uzasadnić koniecznością finansowania systemów płatności kartowych, 
zauważa jednak, że wysoki, a czasami ukryty poziom WOI jest problematyczny dla 
otwartego, konkurencyjnego i przejrzystego rynku. Choć w tej chwili nie powinno się 
narzucać wspólnego poziomu WOI – bez względu na to, czy byłby to określony pułap, czy 
zakres – długofalowym celem powinno być obniżenie wysokości WOI. Niemniej jednak takie 
działanie wymaga ostrożności, tak aby uniknąć nierównego traktowania różnych podmiotów. 
Sprawozdawca popiera koncepcję uspójnienia WOI poprzez zrównanie ich do najniższych 
poziomów istniejących obecnie w UE, ale podkreśla, że nie należy ustalać maksymalnej 
wysokości WOI na szczeblu UE. 

Sprawozdawca uważa, że przejrzystość w systemach płatności jest potrzebna szczególnie w 
odniesieniu do WOI, a przede wszystkim między akceptantami a PSP. Wbrew temu, co 
zasugerowano w zielonej księdze, kwestią sporną pozostaje sposób, w jaki informacje na 
temat kosztów towarzyszących różnym metodom płatności przekazywane klientom 
wpływałyby na ich wybór płatności. 

Narzuty

Narzuty stanowią problematyczne zagadnienie, ponieważ mogą zwiększać koszt zakupów, a 
nie wynikają z prawdziwego kosztu wybranej metody płatności. Niemniej jednak 
sprawozdawca uważa, że to do państw członkowskich powinna należeć ostateczna decyzja w 
sprawie zezwolenia na stosowanie narzutów lub ich zakazu. 
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Bezpieczeństwo płatności

Stymulując różnorodność instrumentów płatniczych oraz tworzenie innowacyjnych metod 
płatności, należy unikać narażania bezpieczeństwa płatności na szwank. W miarę 
postępowania prac związanych z opracowywaniem wspólnych standardów technicznych np. 
w systemach płatności za pomocą kart należy również poprawić wspólne standardy 
bezpieczeństwa. 

Dostęp instytucji pozabankowych do danych dotyczących rachunków bankowych klienta 
powinien być przedmiotem gruntownej analizy. Nie powinno się go promować, zanim nie 
zostanie zagwarantowany taki sam poziom bezpieczeństwa jak w przypadku rachunków 
bankowych.


