
PR\904038SL.doc PE491.085v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

2012/2040(INI)

4.6.2012

OSNUTEK POROČILA
o „Na poti k integriranemu evropskemu trgu za kartična, spletna in mobilna 
plačila“
(2012/2040(INI))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Sampo Terho



PE491.085v01-00 2/9 PR\904038SL.doc

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA................................................3

OBRAZLOŽITEV..................................................................................................................8



PR\904038SL.doc 3/9 PE491.085v01-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o „Na poti k integriranemu evropskemu trgu za kartična, spletna in mobilna plačila“

(2012/2040(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 26 in 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 11. januarja 2012 z naslovom „Na poti k 
integriranemu evropskemu trgu za kartična, spletna in mobilna plačila“ (COM(2011)0941, 
v nadaljnjem besedilu „zelena knjiga“),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. januarja 2012 z naslovom „Skladen okvir za 
okrepitev zaupanja v enotni digitalni trg elektronskega poslovanja in spletnih storitev“ 
(COM(2011)0942),

– ob upoštevanju javnega posvetovanja, ki ga je Komisija organizirala o zeleni knjigi in ki 
se je odvijalo od 11. januarja 2012 do 11. aprila 2012,

– ob upoštevanju konference o kartičnih, spletnih in mobilnih plačilih, ki jo je organizirala 
Komisija in je potekala 4. maja 2012,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. 
marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne 
bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/20091,

– ob upoštevanju informativnega dokumenta iz marca 2012 o uveljavljanju konkurence v 
plačilnem sektorju, ki ga je pripravila podskupina za bančništvo in plačila Evropske mreže 
za konkurenco2,

– ob upoštevanju priporočil Evropske centralne banke za varnost spletnih plačil iz aprila 
20123,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 
22. maja 2012 o zeleni knjigi (INT/634),

– ob upoštevanju sklepa Komisije z dne 24. julija 2002 glede postopka iz člena 81 Pogodbe 
ES in člena 53 Sporazuma EGP v zadevi št. COMP/29.373 Visa International4,

– ob upoštevanju sklepa Komisije z dne 19. decembra 2007 glede postopka iz člena 81 
Pogodbe ES in člena 53 Sporazuma EGP v zadevah št. COMP/34.579 – MasterCard, št. 

                                               
1 UL L 94, z dne 30.3.2012, str. 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 UL L 318, z dne 22.11.2002, str. 17.
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COMP/36.518 – EuroCommerce in št. COMP/38.580 – Commercial Cards1,

– ob upoštevanju sodbe Sodišča z dne 24. maja 2012 v zadevi MasterCard in drugi proti 
Komisiji2,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenja Odbora za 
notranji trg in varstvo potrošnikov (A7–0000/2012),

A. ker je evropski trg za kartična, spletna in mobilna plačila razdrobljen čez državne meje in 
je na čezmejni ravni zmožnih poslovati samo nekaj velikih akterjev;

B. ker bi lahko razvoj in širša raba kartičnih, spletnih in mobilnih plačil lahko pripomogla 
tudi k rasti in večji raznolikosti e-trgovine v Evropi;

C. ker se delež in raznolikost spletnih in mobilnih plačil v Evropi in svetu nenehno 
povečujeta;

D. ker zelena knjiga ne obravnava stroškov gotovinskih plačil v primerjavi s kartičnimi, 
spletnimi in mobilnimi plačili, in tako onemogoča analizo gospodarskih in socialnih 
stroškov gotovinskih plačil;

E. ker ima zdaj možnost čezmejnega pridobivanja samo omejeno število akterjev in ker bi se 
s tem razširil izbor trgovcev ter omogočil prost razvoj trga;

F. ker v nekaterih državah članicah doplačila za uporabo kartičnih plačil niso dovoljena, v 
drugih pa so v široki uporabi;

Različni načini plačevanja

1. je zaskrbljen zaradi neupravičeno stroge ureditve na trgu spletnih in mobilnih plačil v tem 
trenutku, saj se tovrstni načini plačevanja šele razvijajo; poziva Komisijo, naj v 
morebitnih prihodnjih predlogih sprejme povsem drugačen in ustrezen pristop do teh 
načinov plačevanja;

2. opozarja, da so z vsakim načinom plačevanja povezani stroški; zato Komisijo poziva, naj 
v prihodnosti upošteva tudi stroške gotovinskih plačil v primerjavi z drugimi načini 
plačevanja;

Standardizacija in interoperabilnost

3. meni, da skupni tehnični standardi ne bi prispevali zgolj h konkurenčnosti evropskega 
gospodarstva in delovanju notranjega trga, temveč bi prinesli tudi prednosti na področju 
varnosti, in sicer v obliki skupnih varnostnih standardov, ki bi koristili potrošnikom in 
trgovcem;

                                               
1 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1889_2.pdf; povzetek sklepa objavljen v 
UL C 264, 6.11.2009, str. 8.
2 Zadeva T-111/08, MasterCard in drugi proti Komisiji, poročila še ni.
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4. poudarja, da standardizacija ne bi smela omejevati konkurenčnosti in inovacij, pač pa bi 
morala odpraviti ovire in zagotoviti enake pogoje za vse udeležence;

5. podpira sodelovanje vseh udeleženih pri nadaljnjem razvoju skupnih tehničnih in 
varnostnih standardov za plačilne sheme; opozarja, da so med njimi zlasti Evropski svet 
za plačila, organizacije potrošnikov, Evropski bančni organ, Svet Enotnega območja plačil 
v eurih (SEPA), Komisija, strokovnjaki z različnih področij, ponudniki storitev 
nebančnega plačevanja ter predstavniki ponudnikov storitev mobilnega, spletnega in 
kartičnega plačevanja;

6. poudarja, da bi morale biti morebitne zahteve po standardizaciji in interoperabilnosti 
usmerjene v krepitev konkurenčnosti evropskega plačilnega trga in ne bi smele prinašati 
nepotrebnih ovir v primerjavi s svetovnim trgom;

7. opozarja, da bi lahko ločitev plačilnih infrastruktur od plačilnih shem prispevala h 
konkurenčnosti, saj manjši akterji ne bi bili izključeni zaradi tehničnih omejitev;

Čezmejno pridobivanje

8. poudarja, da je za spodbuditev čezmejnega pridobivanja potrebna nadaljnja 
standardizacija, ki bi pripomogla k večji konkurenčnosti in izbiri za trgovce ter posledično 
stroškovno učinkovitejšim načinom plačevanja za kupce;

9. poziva k dejavnemu iskanju rešitev za lažje čezmejno pridobivanje zaradi njegovih koristi 
za notranji trg; izraža zaskrbljenost zaradi obstoječih ovir, kot je izdajanje dovoljenj, ki bi 
jih bilo treba odpraviti;

Večstranske medfranšizne provizije (MIF)

10. meni, da je večstranske medfranšizne provizije mogoče trenutno upravičiti kot sredstvo za 
financiranje štiristranskih kartičnih plačilnih sistemov; opozarja, da je stopnja 
večstranskih medfranšiznih provizij včasih višja, kot zahteva financiranje štiristranskih 
kartičnih plačilnih sistemov;

11. meni, da najvišje stopnje večstranskih medfranšiznih provizij ne bi smeli določati z 
uredbo na ravni EU, saj bi se lahko zaradi tega nizke večstranske medfranšizne provizije v 
nekaterih državah članicah zvišale proti najvišji dovoljeni ravni;

12. meni, da bi morale preglednost večstranskih medfranšiznih provizij urejati tako 
mednarodne kot nacionalne sheme in da bi lahko to skupaj z lažjim dostopom do 
čezmejnega pridobivanja pripeljalo do nižjih večstranskih medfranšiznih provizij, saj bi se 
lahko trgovci prosto odločali o pridružitvi plačilni shemi;

13. poudarja pa, da je pomanjkanje preglednosti nad večstranskimi medfranšiznimi 
provizijami med trgovci in ponudniki plačilnih storitev (PSP) bolj žgoč problem kot 
pomanjkanje preglednosti med potrošnikom in trgovcem; meni, da poplava informacij ne 
bi prinesla dodatne vrednosti za potrošnike in bi pomenila preglednost zgolj v teoriji, in ne 
tudi v praksi;
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14. meni, da se tristranske kartične plačilne sheme bistveno razlikujejo od štiristranskih in da 
bi bilo treba vsako shemo obravnavati skladno z njenimi značilnostmi, vsekakor pa 
enakovredno;

Povezovanje blagovnih znamk

15. opozarja, da bi lahko povezovanje blagovnih znamk koristilo potrošnikom, saj bi to 
pomenilo manj kartic in večjo izbiro ter spodbudilo konkurenco;

16. poudarja, da bi se morali potrošniki in PSP izdajatelji dogovoriti o povezovanju blagovnih 
znamk ter da to ne bi smelo biti obvezno;

Doplačila

17. odobrava prepoved doplačil za uporabo kartičnega plačevanja v nekaterih državah 
članicah; poziva druge države članice, naj preučijo uvedbo zahtev po večji preglednosti 
doplačil, tako da bo potrošnik vedel, koliko doplačila denimo izhaja iz večstranske 
medfranšizne provizije in koliko ga zaračuna trgovec;

18. meni, da je omejevanje doplačil za neposredne stroške uporabe plačilnega instrumenta 
lahko koristno; vendar pa poudarja, da bi bilo treba končno odločitev, ali bodo doplačila 
dovolile ali prepovedale, prepustiti državam članicam; 

Varnost plačil

19. opozarja, da končne odgovornosti za varnostne ukrepe v zvezi z različnimi načini 
plačevanja ne morejo nositi potrošniki, vendar bi morali biti seznanjeni z varnostnimi 
ukrepi;

20. meni, da je pri kartičnih plačilih varnost že zdaj na visoki ravni in da se bo s postopnim 
prehodom z magnetnih kartic na kartice s čipi raven varnosti še zvišala;

21. meni, da je posredovanje podatkov o razpoložljivosti sredstev na bančnih računih tretjim 
strankam tvegano; opozarja, da je med tveganji tudi to, da se potrošniki morda ne 
zavedajo, kdo vse ima dostop do informacij o njihovem računu in kateri operater je 
pristojen za plačilne storitve, ki jih potrošnik uporablja;

22. poudarja, da bi se z uredbo ta varnostna tveganja zmanjšala in bi plačila prek nebančnih 
ponudnikov plačilnih storitev postala enako varna kot plačila neposredno z bančnega 
računa, če bodo v praksi na voljo varni sistemi;

23. zato do celovite zasnove, razvoja in testiranja varnih sistemov ne podpira dostopa tretjih 
strank do informacij o potrošnikovem bančnem računu; opozarja, da bi morala biti v 
morebitni prihodnji uredbi posebna pozornost namenjena varnosti, varstvu podatkov in 
potrošnikovim pravicam; meni zlasti, da bi bilo treba jasno opredeliti, katere strani imajo 
lahko dostop do katerih informacij in pod katerimi pogoji je mogoče hraniti podatke;

°
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° °

24. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim 
parlamentom.
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OBRAZLOŽITEV

V Evropi in svetu so na voljo vse bolj raznovrstni plačilni instrumenti. Čeprav si hitro sledijo 
novi in novi načini mobilnih in spletnih storitev, ki so zanimivi tako za potrošnike in podjetja, 
niti trg kartičnih plačil še ni dosegel vrhunca svojih zmožnosti in učinkovitosti. 

Komisija je objavila zeleno knjigo o integriranem evropskem trgu za kartična, spletna in 
mobilna plačila, v kateri opozarja na številne ovire, ki onemogočajo popolnoma učinkovito in 
odprto delovanje evropskega trga plačil. Poročevalec priznava tudi koristi spodbujanja in 
povečanja števila kartičnih, spletnih in mobilnih plačil, da bi potrošniki in podjetja imeli 
možnost dostopa do bolj priročnih, varnih, hitrih, prilagodljivih in stroškovno učinkovitih 
načinov plačevanja. Širša uporaba navedenih načinov plačevanja je prav tako ključnega 
pomena, če se bo hitri razvoj e-trgovine nadaljeval in bo to prispevalo vse večji delež BDP 
držav članic. 

Trgi kartičnih, spletnih in mobilnih plačil v EU so še vedno razdrobljeni. Med državami 
članicami se pojavljajo precejšnje razlike v uporabi kartičnih plačil. Oblikovanje enotnega 
evropskega plačilnega območja (SEPA) omogoča lažja bančna nakazila v 32 evropskih 
državah, od leta 2014 pa naj bi vse sodelujoče države uvedle skupne standarde. Ker bo enotno 
evropsko plačilno območje odpravilo razkorak med domačimi in čezmejnimi plačili, bi moral 
biti po poročevalčevem mnenju cilj povezovanja trga kartičnih plačil ta, da bodo čezmejna 
plačila enako ugodna kot plačila znotraj države. Dobrodošli bi bili dodatni čezmejni akterji na 
tem področju.

Zelena knjiga uvaja več ključnih dejavnikov za večjo integracijo plačil in spodbujanje 
konkurenčnosti plačilnih shem. Poročevalec bi želel v tej fazi posebno pozornost nameniti 
kartičnim plačilom in naslednjim dejavnikom: standardizaciji, čezmejnemu pridobivanju, 
večstranskim medfranšiznim provizijam (MIF), povezovanju blagovnih znamk, doplačilom in 
varnosti plačil. Trg mobilnih in spletnih plačil pa je še v fazi razvoja in zanj ne bi smela 
veljati prestroga ureditev, saj bi to lahko ohromilo naravni razvoj in inovacije na tem 
področju. 

Poročevalec želi poudariti, da ima vsak način plačevanja – tudi gotovinska plačila – svoje 
stroške, česar pri razpravi o različnih načinih plačevanja in njihovi stroškovni učinkovitosti ne 
bi smeli zanemariti. 

Standardizacija

Skupni tehnični in varnostni standardi bi lahko olajšali vstop novih akterjev ter spodbudili 
rabo kartičnih plačil, da bi ta za potrošnike postala lažja, varnejša in bolj učinkovita možnost. 

Čeprav Komisija upravičeno priznava potrebo po izoblikovanju skupnih standardov, pa 
poročevalec poudarja, da je čas uveljavljanja zdajšnjih nacionalnih in regionalnih standardov 
za kartična plačila precej dolg in ga bo težko skrajšati. Komisija bi morala biti previdna pri 
naslednjih korakih glede novih integriranih standardov, ki bodo zamenjali obstoječe. Če bodo 
skupni standardi dobro zasnovani in uporabljani, bi lahko hkrati prispevali k večji 
konkurenčnosti na trgu kartičnih plačil in izboljšali njihovo varnost. 
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Vodilo pri nadaljnjem razvoju skupnih tehničnih in varnostnih standardov bi morala biti raven 
skupne infrastrukture, ki bi omogočala izenačene pogoje, spodbujala inovacije in 
konkurenčnost, vendar pa ne bi postavljala omejitev, tako da bi vodila v inovacije in rast na 
tem področju.

Večstranske medfranšizne provizije

Zavedati se je možnih težav, ki jih za učinkovitost, preglednost, odprtost in stroške za trgovce 
in potrošnike prinašajo večstranske medfranšizne provizije. 

V tako imenovanih štiristranskih kartičnih shemah PSP pridobitelj (tj. PSP trgovca) za vsako 
kartično transakcijo ponudnik plačilnih storitev izdajatelju (tj. PSP imetnika kartice) plača 
medfranšizno provizijo. Poročevalec sicer priznava, da so zdaj večstranske medfranšizne 
provizije morda upravičene za financiranje kartičnih shem, vendar je visoka in včasih prikrita 
stopnja večstranske medfranšizne provizije problematična, če govorimo o odprtem, 
konkurenčnem in preglednem trgu. Čeprav za zdaj ne bi smeli imeti skupne stopnje 
večstranskih medfranšiznih provizij – bodisi zgornje vrednosti bodisi razpona –, bi moral biti 
dolgoročni cilj njihovo znižanje. To pa bi morali storiti previdno, da bi se izognili neenaki 
obravnavi različnih akterjev. Poročevalec podpira zamisel o znižanju večstranskih 
medfranšiznih provizij na najnižjo raven, ki danes obstaja v EU, vendar poudarja, da na ravni 
EU ne bi smeli določiti najvišje stopnje večstranskih medfranšiznih provizij. 

Poročevalec meni, da je v plačilnih shemah nujna zlasti preglednost v zvezi z večstranskimi 
medfranšiznimi provizijami, najbolj pa med trgovci in ponudniki plačilnih storitev. V 
nasprotju z zeleno knjigo pa je vprašljivo, kako bi seznanjenost potrošnikov s stroški različnih 
načinov plačevanja vplivala na njihovo izbiro plačila. 

Doplačila

Doplačila so problematična zato, ker se lahko nakupom dodajo pristojbine, ki ne temeljijo na 
resničnih stroških izbranega načina plačila. Vendar pa bi morale po poročevalčevem mnenju o 
tem, ali bodo doplačila dovoljevale ali prepovedale, odločati države članice. 

Varnost plačil

Pri spodbujanju različnih plačilnih instrumentov in zasnovi inovativnih načinov plačila ne bi 
smela biti ogrožena varnost plačil. Z razvojem skupnih tehničnih standardov na primer v 
shemah kartičnih plačil bi se morali izboljšati tudi skupni varnostni standardi. 

Poleg tega bi bilo treba skrbno preučiti dostop nebančnih ustanov do podatkov o bančnem 
računu kupca in se ne zavzemati zanj, dokler ni mogoče zagotoviti enake ravni varnosti, kot 
velja za bančne račune.


