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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zelenej knihe Smerom k integrovanému európskemu trhu s kartovými, internetovými 
a mobilnými platbami

(2012/2040(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 26 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na Zelenú knihu Komisie z 11. januára 2012 s názvom Smerom 
k integrovanému európskemu trhu s kartovými, internetovými a mobilnými platbami 
(COM(2011) 941, ďalej len „zelená kniha“),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. januára 2012 s názvom Koherentný rámec na 
posilnenie dôvery v jednotný digitálny trh elektronického obchodu a online služieb 
(COM(2011) 942),

– so zreteľom na verejnú konzultáciu o uvedenej zelenej knihe organizovanú Komisiou od 
11. januára 2012 do 11. apríla 2012,

– so zreteľom na konferenciu o kartových, mobilných a internetových platbách 
organizovanú Komisiou 4. mája 2012,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca
2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách 
a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/20091,

– so zreteľom na Informačnú knihu o presadzovaní pravidiel hospodárskej súťaže v oblasti 
platieb, ktorú vypracovala Podskupina pre bankovníctvo a platby Európskej siete pre 
hospodársku súťaž2,

– so zreteľom na odporúčania Európskej centrálnej banky týkajúce sa bezpečnosti 
internetových platieb z apríla 20123,

– so zreteľom na pracovný dokument Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
z 22. mája 2012 o uvedenej zelenej knihe (INT/634),

– so zreteľom na rozhodnutie Komisie z 24. júla 2002, ktoré sa týka konania podľa článku 
81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP vo veci COMP/29.373 Visa International4,

– so zreteľom na rozhodnutie Komisie z 19. decembra 2007, ktoré sa týka konania podľa 
článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP vo veciach COMP/34.579 –

                                               
1 Ú. v. EÚ 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 Ú. v. ES L 318, 22.11.2002, s. 17.
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MasterCard, COMP/36.518 – EuroCommerce a COMP/38.580 – Commercial Cards1,

– so zreteľom na rozsudok Všeobecného súdu z 24. mája 2012 vo veci MasterCard, Inc. 
a iní proti Európskej komisii2,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2012),

A. keďže európsky trh s kartovými, internetovými a mobilnými platbami nie je v rámci 
vnútroštátnych hraníc jednotný a cezhraničnej prevádzky je schopných iba niekoľko 
významných aktérov;

B. keďže rozvoj a širšie využívanie kartových, internetových a mobilných platieb môže 
takisto prispieť k zvýšeniu objemu a diverzity elektronického obchodu v Európe;

C. keďže podiel internetových a mobilných platieb a ich rôznorodosť sa v Európe a vo svete 
stabilne zvyšuje;

D. keďže zelená kniha sa nezaoberá nákladmi hotovostných platieb v porovnaní s kartovými, 
internetovými a mobilnými platbami a poskytuje teda priestor na analýzu ekonomických 
a sociálnych nákladov hotovostných platieb;

E. keďže možnosť cezhraničného nadobúdania je v súčasnosti otvorená iba obmedzenému 
počtu aktérov a keďže týmto opatrením by sa mohli rozšíriť možnosti obchodníkov a trh 
by sa tak mohol voľne vyvíjať;

F. keďže príplatky za využívanie kartových platieb v niektorých členských štátoch nie sú 
povolené, hoci v iných členských štátoch sú rozšírené;

Rôzne platobné metódy

1. vyjadruje znepokojenie nad príliš prísnou reguláciou trhov s internetovými a mobilnými 
platbami v tejto fáze, keďže takéto platobné metódy sú stále v procese vývoja; vyzýva 
Komisiu, aby v prípade akéhokoľvek budúceho návrhu zaujala k týmto novým platobným 
metódam radikálne odlišný a primeraný prístup;

2. pripomína, že každá platobná metóda má svoje náklady; vyzýva preto Komisiu, aby 
v budúcnosti posúdila takisto náklady hotovostných platieb v porovnaní s inými 
platobnými metódami;

Štandardizácia a interoperabilita

3. je presvedčený, že spoločné technické normy by nielen zlepšili konkurencieschopnosť 
európskeho hospodárstva a fungovanie vnútorného trhu, predstavovali by aj bezpečnostné 

                                               
1 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1889_2.pdf; zhrnutie rozhodnutia 
uverejnené v Ú. v. EÚ C 264, 6.11.2009, s. 8.
2 Vec T-111/08, MasterCard a i./Komisia, zatiaľ neoznámené.
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výhody pre zákazníkov a obchodníkov vo forme spoločných bezpečnostných noriem;

4. zdôrazňuje, že štandardizácia by nemala predstavovať prekážky pre hospodársku súťaž 
a inováciu, prekážky by mala naopak odstraňovať a zabezpečovať rovnaké podmienky pre 
všetky strany;

5. podporuje účasť všetkých zainteresovaných strán na ďalšom vývoji spoločných 
technických a bezpečnostných noriem pre platobné systémy; pripomína, že tieto strany 
môžu zahŕňať – nie sú však nevyhnutne obmedzené na – Európsku platobnú radu 
(European Payment Council – EPC), spotrebiteľské organizácie, Európsky orgán pre 
bankovníctvo, jednotnú oblasť platieb v eurách (SEPA), Radu, Komisiu, expertov 
v rôznych oblastiach, poskytovateľov nebankových platobných služieb a zástupcov 
poskytovateľov mobilných, internetových a kartových platieb;

6. zdôrazňuje, že všetky požiadavky týkajúce sa štandardizácie a interoperability by mali byť 
zamerané na zlepšenie konkurencieschopnosti európskeho trhu s platbami a nemali by 
predstavovať zbytočné prekážky v porovnaní s globálnym trhom;

7. pripomína, že oddelenie platobných infraštruktúr od platobných systémov by mohlo 
zlepšiť hospodársku súťaž, keďže menší hráči by neboli blokovaní technickými 
obmedzeniami;

Cezhraničné nadobúdanie

8. zdôrazňuje, že ďalšia štandardizácia je potrebná na podporu cezhraničného nadobúdania, 
pričom tento nástroj by zlepšil hospodársku súťaž a možnosti dostupné pre obchodníkov 
a mohol by viesť k efektívnejším platobným metódam, pokiaľ ide o náklady;

9. vyzýva na aktívne hľadanie riešení zameraných na zjednodušovanie cezhraničného 
nadobúdania vzhľadom na jeho výhody pre vnútorný trh; vyjadruje znepokojenie nad 
existujúcimi prekážkami, ako napríklad udeľovanie licencií, ktoré by sa mali odstrániť;

Mnohostranné výmenné poplatky (MVP)

10. domnieva sa, že MVP možno v súčasnosti opodstatniť ako prostriedky na financovanie 
kartových platobných systémov so štyrmi účastníkmi; pripomína, že úroveň MVP je 
niekedy vyššia ako úroveň potrebná na financovanie platobných systémov so štyrmi 
účastníkmi;

11. je presvedčený, že maximálna úroveň MVP by sa nemala zaviesť nariadením na úrovni 
EÚ, lebo by to mohlo spôsobiť zvýšenie MVP, ktoré sú v súčasnosti v niektorých 
členských štátoch nízke, smerom k maximálnej povolenej úrovni;

12. domnieva sa, že transparentnosť MVP by sa mala regulovať v rámci medzinárodných aj 
v rámci vnútroštátnych systémov a že spolu s jednoduchším prístupom k cezhraničnému 
nadobúdaniu by to mohlo viesť k nižším MVP, lebo obchodníci by si mohli voľne vybrať, 
ktoré platobné systémy si želajú použiť;

13. zdôrazňuje však, že nedostatok transparentnosti MVP medzi obchodníkmi 
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a poskytovateľmi platobných služieb (PPS) je naliehavejším problémom ako nedostatok 
transparentnosti medzi spotrebiteľom a obchodníkom; je presvedčený, že nadbytok 
informácií by spotrebiteľom nepriniesol žiadnu pridanú hodnotu a že transparentnosť by 
predstavoval iba v teórii, nie však v praxi;

14. domnieva sa, že medzi platobnými systémami s troma účastníkmi a platobnými 
systémami so štyrmi účastníkmi existujú kľúčové rozdiely a že každý systém by sa mal 
posudzovať podľa jeho osobitostí, v zásade však rovnakým spôsobom;

Spoločné označenie platobného prostriedku (co-badging)

15. pripomína, že „co-badging“ by pre spotrebiteľov mohol predstavovať výhody, keďže by 
viedol k menšiemu počtu kariet a širšiemu výberu možností a podporil by hospodársku 
súťaž;

16. zdôrazňuje, že zákazník a vydávajúci PPS by sa mali na „co-badgingu“ vzájomne 
dohodnúť a že „co-badging“ by nemal byť povinný;

Príplatky

17. víta zákaz príplatkov za používanie kartových platieb v niektorých členských štátoch;
vyzýva ostatné členské štáty, aby zvážili požadovanie väčšej transparentnosti v súvislosti 
s príplatkami s cieľom zabezpečiť, aby spotrebiteľ vedel, aká časť príplatku pochádza 
napríklad z MVP a akú časť navyše si účtuje obchodník;

18. domnieva sa, že obmedzenie príplatkov na priame náklady používania platobného nástroja 
by predstavovalo výhodu; zdôrazňuje však, že povolenie alebo zakázanie príplatkov by sa 
v zásade malo ponechať na rozhodnutie členských štátov;

Bezpečnosť platieb

19. pripomína, že konečnú zodpovednosť za bezpečnostné opatrenia týkajúce sa rôznych 
platobných metód nemôžu niesť zákazníci, o bezpečnostných opatreniach by však mali 
byť informovaní;

20. domnieva sa, že bezpečnosť kartových platieb je už dnes vysoká a že postupným 
nahrádzaním magnetických kariet čipovými kartami sa úroveň bezpečnosti ešte viac 
zvýši;

21. je presvedčený, že poskytovanie údajov o dispozícii finančných prostriedkov na 
bankových účtoch tretím stranám predstavuje riziká; pripomína, že jedným z rizík je 
skutočnosť, že spotrebitelia si nemusia byť plne vedomí toho, kto má prístup 
k informáciám o ich účtoch, a ktorý poskytovateľ je zodpovedný za platobné služby, ktoré 
spotrebiteľ využíva;

22. zdôrazňuje, že reguláciou by sa tieto bezpečnostné riziká mohli znížiť a platby 
prostredníctvom nebankových PPS by sa mohli stať rovnako bezpečné ako priame platby 
z bankových účtov, pokiaľ sú bezpečnostné systémy dostupné v praxi;

23. preto nepodporuje prístup tretích strán k informáciám o bankových účtoch zákazníkov, 
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pokiaľ bezpečnostné systémy nie sú vyvinuté, vybudované a riadne vyskúšané; pripomína, 
že v rámci každej budúcej regulácie by sa mala venovať osobitná pozornosť bezpečnosti, 
ochrane údajov a právam spotrebiteľa; domnieva sa, že by sa malo predovšetkým jasne 
vymedziť, ktoré strany môžu mať prístup ku ktorým informáciám, a na základe akých 
podmienok možno tieto údaje uchovávať;

°

°         °

24. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rôznorodosť platobných nástrojov na európskej a svetovej úrovni sa stále zväčšuje. Hoci sa 
zdá, že nové spôsoby používania mobilných a internetových platieb sa rýchlo rozvíjajú a sú 
zaujímavé pre spotrebiteľov aj pre podniky, ani trh s kartovými platbami ešte zďaleka 
nevyužíva svoj plný potenciál a nedosahuje plnú účinnosť.

Komisia uverejnila zelenú knihu o integrovanom európskom trhu s kartovými, internetovými 
a mobilnými platbami, v ktorej zdôrazňuje niekoľko prekážok, ktoré bránia európskemu trhu 
s platbami fungovať čo najúčinnejším a najotvorenejším spôsobom. Spravodajca takisto 
uznáva výhody podporovania a intenzívnejšieho využívania kartových, internetových 
a mobilných platieb s cieľom ponúknuť spotrebiteľom a podnikom možnosť prístupu 
k výhodnejším, bezpečnejším, rýchlejším, variabilnejším, flexibilnejším a nákladovo 
efektívnejším platobným metódam. Rozsiahlejšie využívanie uvedených platobných metód je 
takisto kľúčovou otázkou, ak sa má elektronický obchod naďalej rýchlo rozvíjať a čoraz viac 
prispievať k HDP členských štátov.

V EÚ sú trhy s kartovými, internetovými a mobilnými platbami stále nejednotné. Pokiaľ ide 
o využívanie kartových platieb, medzi členskými štátmi existujú značné rozdiely. Proces 
vytvárania jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) zjednodušuje bankové prevody v 32 
európskych krajinách a od roku 2014 by mali mať všetky zúčastnené krajiny zavedené 
spoločné normy SEPA. Spravodajca je presvedčený, že keď sa pomocou SEPA odstránia 
rozdiely medzi domácimi a cezhraničnými platbami, v rámci integrácie trhu s kartovými 
platbami by malo byť cieľom, aby boli cezhraničné platby rovnako výhodné ako domáce 
platby. Viac cezhraničných aktérov v tejto oblasti je vítaných.

V zelenej knihe sa uvádza niekoľko kľúčových faktorov zvyšovania integrácie platieb 
a podpory konkurencieschopnosti platobných systémov. Spravodajca by v tejto fáze rád 
venoval osobitnú pozornosť najmä kartovým platbám a týmto prvkom: štandardizácia, 
cezhraničné nadobúdanie, mnohostranné výmenné poplatky (MVP), spoločné označenie 
platobného prostriedku (co-badging), príplatky a bezpečnosť platieb. Trh s mobilnými 
a internetovými platbami sa však nachádza vo vývojovej fáze a nemal by byť príliš 
regulovaný, lebo by to mohlo brániť prirodzenému vývoju a inovácii v tejto oblasti.

Spravodajca by takisto rád zdôraznil, že každá platobná metóda – vrátane hotovosti – má 
svoje náklady a na túto skutočnosť by sa v rámci diskusie o rôznych platobných metódach 
a ich nákladovej efektívnosti nemalo zabúdať.

Štandardizácia

Spoločné technické a bezpečnostné normy by mali novým aktérom umožniť jednoduchší 
vstup na trh, podporiť používanie kartových platieb a spraviť z nich jednoduchšiu, 
bezpečnejšiu a efektívnejšiu možnosť pre spotrebiteľov.

Hoci Komisia správne uznáva potrebu vytvorenia spoločných noriem, spravodajca 
zdôrazňuje, že životnosť súčasných vnútroštátnych a regionálnych noriem týkajúcich sa 
kartových platieb je pomerne dlhá a nemožno ju jednoducho skrátiť. Komisia by preto mala 



PR\904038SK.doc 9/9 PE491.085v01-00

SK

byť opatrná v rámci svojich ďalších krokov týkajúcich sa nových integrovaných noriem, 
ktorými sa nahradia existujúce normy. Pokiaľ budú spoločné normy správne vypracované 
a vykonávané, zlepší sa nielen konkurencieschopnosť trhu s kartovými platbami, ale aj 
bezpečnosť platieb.

Súčasťou usmernenia pre ďalší vývoj spoločných technických a bezpečnostných noriem by 
malo byť dosiahnutie takej úrovne spoločnej infraštruktúry, ktorá by poskytovala rovnaké 
podmienky, podporovala inováciu a konkurencieschopnosť, ale nevytvárala ďalšie prekážky 
na ceste k inovácii a rozvoju celej tejto oblasti.

Mnohostranné výmenné poplatky (MVP)

Je mimoriadne dôležité uvedomiť si potenciálne problémy, ktoré MVP predstavujú pre 
konkurencieschopnosť, transparentnosť, otvorenosť a náklady obchodníkov a spotrebiteľov.

V rámci takzvaného kartového systému so štyrmi účastníkmi nadobúdajúci PPS 
(t. j. poskytovateľ platobných služieb obchodníkovi) platí výmenný poplatok vydávajúcemu 
PPS (t. j. poskytovateľ platobných služieb držiteľovi karty) za každú kartovú platobnú 
transakciu. Hoci spravodajca uznáva, že v súčasnosti možno MVP opodstatniť financovaním 
kartových systémov, je presvedčený, že vysoká a niekedy skrytá úroveň MVP predstavuje 
problém, pokiaľ ide o otvorený, konkurencieschopný a transparentný trh. Hoci v súčasnosti 
by sa spoločná úroveň MVP – či už v podobe stropu alebo rozpätia – nemala zavádzať, 
dlhodobým cieľom by malo byť znižovanie úrovne MVP. Malo by sa to však uskutočniť 
opatrne s cieľom vyhnúť sa nerovnakému zaobchádzaniu s rôznymi aktérmi. Spravodajca 
podporuje myšlienku konvergencie MVP smerom k najnižším úrovniam, ktoré dnes v EÚ 
existujú, ale zdôrazňuje, že maximálna úroveň MVP by sa na úrovni EÚ nemala zavádzať.

Spravodajca je presvedčený, že transparentnosť v rámci platobných systémov je potrebná, 
najmä pokiaľ ide o MVP, a predovšetkým medzi obchodníkmi a PPS. Na rozdiel od toho, čo 
sa navrhuje v zelenej knihe, je otázne, akým spôsobom by informácie o nákladoch rôznych 
platobných metód poskytnuté zákazníkom ovplyvnili ich výber platby.

Príplatky

Príplatky sú problematickou otázkou, keďže v prípade nákupov môžu predstavovať ďalšie 
poplatky, ktoré nie sú založené na reálnych nákladoch zvolenej platobnej metódy.
Spravodajca je však presvedčený, že povolenie alebo zakázanie príplatkov by sa v zásade 
malo ponechať na rozhodnutie členských štátov.

Bezpečnosť platieb

V rámci podporovania rôznorodosti platobných nástrojov a vytvárania inovatívnych 
platobných metód by sa nemala ohroziť bezpečnosť platieb. Popri ďalšom vývoji spoločných 
technických noriem, napr. kartových platobných systémov, by sa mali zlepšovať aj spoločné 
bezpečnostné normy.

Prístup nebankových inštitúcií k údajom o bankových účtoch zákazníkov by sa mal takisto 
starostlivo preskúmať a nemal by sa podporovať, pokiaľ nebude možné garantovať rovnakú 
úroveň bezpečnosti ako v prípade bankových účtov.


