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Изменение 19
Матео Салвини

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно обменните такси за платежни 
операции, свързани с карти

относно обменните такси за платежни 
операции, свързани с карти и цифрови 
портфейли

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Or. en

Изменение 20
Адам Белан

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Една от основните практики, 
възпрепятстващи функционирането на 
вътрешния пазар на плащания с карти 
или плащания, свързани с карти, е 
широкото разпространение на обменни 
такси, които не са предмет на 
регулиране в повечето държави членки. 
Обменните такси са междубанкови 
такси, обикновено прилагани между
доставчиците на платежни услуги по 
приемане на карти и доставчиците на 
платежни услуги по издаване на карти, 
които са част от дадена картова
система. Обменните такси са основна 
част от таксите, които търговците 
трябва да заплащат на доставчиците на 

(10) Една от основните практики, 
възпрепятстващи функционирането на 
вътрешния пазар на плащания с карти 
или плащания, свързани с карти, е 
широкото разпространение на обменни 
такси, които не са предмет на 
регулиране в повечето държави членки. 
Обменните такси са междубанкови 
такси, обикновено прехвърляни от
доставчиците на платежни услуги по 
приемане на карти на доставчиците на 
платежни услуги по издаване на карти, 
които са част от съответната система. 
Обменните такси са основен 
компонент от таксите, които 
търговците трябва да заплащат на 
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платежни услуги по приемане за всяка 
картова операция. На свой ред 
търговците включват тези разходи по 
картата в крайните цени на стоките и 
услугите. Изглежда, че на практика 
конкуренцията между картовите 
системи е главно насочена към 
убеждаване на възможно най-голям 
брой доставчици на платежни услуги по 
издаване (напр. банки) да издадат 
техните карти, което обикновено води 
до по-високи, а не до по-ниски обменни 
такси на пазара, което е в разрез с 
нормалния дисциплиниращ ефект на 
конкуренцията в една пазарна 
икономика. Регулирането на обменните 
такси би подобрило функционирането 
на вътрешния пазар.

доставчиците на платежни услуги по 
приемане за всяка картова операция. На 
свой ред търговците включват тези 
разходи по картата в крайните цени на 
стоките и услугите. Изглежда, че на 
практика конкуренцията между 
картовите системи е главно насочена 
към убеждаване на възможно най-голям 
брой доставчици на платежни услуги по 
издаване (напр. банки) да издадат 
техните карти, което обикновено води 
до по-високи, а не до по-ниски обменни 
такси на пазара, което е в разрез с 
нормалния дисциплиниращ ефект на 
конкуренцията в една пазарна 
икономика. Регулирането на обменните 
такси би подобрило функционирането 
на вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 21
Адам Белан

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Наличното към момента голямо 
разнообразие от обменни такси и 
техните равнища пречи на появата на 
нови общоевропейски участници въз 
основа на бизнес модели с по-ниски 
обменни такси, което е в ущърб на 
потенциалните икономии от мащаба и 
обхвата и повишената в резултат на това 
ефикасност. Това оказва отрицателно 
въздействие върху търговците на дребно 
и потребителите и пречи на развитието 
на иновации. Фактът, че 
общоевропейските участници са длъжни 
да предложат на банките издатели поне 
най-високото равнище на обменните 
такси, съществуващо на пазара, на 
който искат да навлязат, също спомага 

(11) Наличното към момента високо 
равнище на обменни такси може да
пречи на появата на нови участници въз 
основа на различни бизнес модели, 
което е в ущърб на потенциалните 
икономии от мащаба и обхвата и 
повишената в резултат на това 
ефикасност. Това оказва отрицателно 
въздействие върху търговците на дребно 
и потребителите и пречи на развитието 
на иновации. Фактът, че 
общоевропейските участници са длъжни 
да предложат на банките издатели поне 
най-високото равнище на обменните 
такси, съществуващо на пазара, на 
който искат да навлязат, също спомага 
за трайната разпокъсаност на пазара. 
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за трайната разпокъсаност на пазара. 
Действащите национални системи, 
които предлагат по-ниски или нулеви 
обменни такси, биха могли да бъдат 
принудени да напуснат пазара поради 
натиск от страна на банките да 
получават по-високи приходи от 
обменни такси. В резултат на това 
потребителите и търговците са 
изправени пред ограничен избор, по-
високи цени и по-ниско качество на 
платежните услуги, като възможностите 
им за ползване на общоевропейски 
решения за плащане са ограничени. В 
допълнение, търговците на дребно не 
могат да преодолеят разликите в таксите 
чрез използване на услуги по приемане 
на карти, предлагани от банки в други 
държави членки. Специфичните 
правила, налагани от платежните 
системи, предвиждат за всяка платежна 
операция да се прилага обменната такса 
на „мястото на продажбата“ (държавата 
на търговеца на дребно). Това пречи на 
приемащите плащането банки да 
предлагат успешно своите услуги отвъд 
граница. То пречи и на търговците на 
дребно да намалят своите разходи за 
плащания в полза на потребителите.

Действащите национални системи, 
които предлагат по-ниски или нулеви 
обменни такси, биха могли да бъдат 
принудени да напуснат пазара поради 
натиск от страна на банките да 
получават по-високи приходи от 
обменни такси. В резултат на това 
потребителите и търговците са 
изправени пред ограничен избор, по-
високи цени и по-ниско качество на 
платежните услуги, като възможностите 
им за ползване на общоевропейски 
решения за плащане са ограничени. В 
допълнение, търговците на дребно не 
могат да преодолеят разликите в таксите 
чрез използване на услуги по приемане 
на карти, предлагани от банки в други 
държави членки. Специфичните 
правила, налагани от платежните 
системи, предвиждат за всяка платежна 
операция да се прилага обменната такса 
на „мястото на продажбата“ (държавата 
на търговеца на дребно). Това пречи на 
приемащите плащането банки да 
предлагат успешно своите услуги отвъд 
граница. То пречи и на търговците на 
дребно да намалят своите разходи за 
плащания в полза на потребителите.

Or. en

Изменение 22
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Необходимо е да се предвиди 
преходен период за националните 
операции, за да се даде време на 
доставчиците на платежни услуги и на 
системите да се приспособят към новите 
изисквания. Следователно, две години 

(17) Необходимо е да се предвиди 
преходен период за националните 
операции, за да се даде време на 
доставчиците на платежни услуги и на 
системите да се приспособят към новите 
изисквания. Следователно, две години 
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след влизането в сила на настоящия 
регламент прилагането на тавани върху 
обменните такси за операции с 
потребителски карти следва да бъде 
разширено, така че да обхване всички 
плащания — както трансграничните, 
така и националните, с оглед да се 
осигури доизграждането на 
вътрешния пазар на плащания, 
свързани с карти.

след влизането в сила на настоящия 
регламент ще бъдат поставени тавани 
на среднопретеглените стойности, за 
да се даде възможност за 
технологични нововъведения и да се 
отразят различните нива на 
развитие на пазарите на платежни
карти в различните държави членки.

Or. en

Изменение 23
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С цел да се улесни трансграничното 
приемане на плащанията, максималната 
обменна такса за всички (трансгранични 
и национални) операции с 
потребителски дебитни карти и 
платежни операции, свързани с карти, 
следва да бъде в размер от 0,20 %, а 
максималната обменна такса за всички 
(трансгранични и национални) 
операции с потребителски кредитни 
карти и платежни операции, свързани с 
карти, на тяхна основа, следва да бъде в 
размер от 0,30 %.

(18) С цел да се улесни трансграничното 
приемане на плащанията, максималната 
обменна такса за всички трансгранични 
операции с потребителски дебитни 
карти и платежни операции, свързани с 
карти, следва да бъде в размер от 
0,20 %, а максималната обменна такса за 
всички трансгранични операции с 
потребителски кредитни карти и 
платежни операции, свързани с карти, 
на тяхна основа, следва да бъде в размер 
от 0,30 %.

Or. en

Изменение 24
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С цел да се улесни трансграничното 
приемане на плащанията, максималната 
обменна такса за всички 
(трансгранични и национални)
операции с потребителски дебитни 
карти и платежни операции, свързани с 
карти, следва да бъде в размер от 
0,20 %, а максималната обменна 
такса за всички (трансгранични и 
национални) операции с потребителски 
кредитни карти и платежни операции, 
свързани с карти, на тяхна основа, 
следва да бъде в размер от 0,30 %.

(18) С цел да се улесни трансграничното 
приемане на плащанията, максималната 
обменна такса за всички национални
или трансгранични платежни операции 
с потребителски карти и платежни 
операции, свързани с карти, на тяхна 
основа, следва да бъде в размер от 
0,30 %.

Or. fr

Изменение 25
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С цел да се улесни трансграничното 
приемане на плащанията, максималната 
обменна такса за всички (трансгранични 
и национални) операции с 
потребителски дебитни карти и 
платежни операции, свързани с карти, 
следва да бъде в размер от 0,20 %, а 
максималната обменна такса за 
всички (трансгранични и национални) 
операции с потребителски кредитни 
карти и платежни операции, свързани с 
карти, на тяхна основа, следва да бъде в 
размер от 0,30 %.

(18) С цел да се улесни трансграничното 
приемане на плащанията, максималната 
обменна такса за всички (трансгранични 
и национални) операции с 
потребителски дебитни карти и 
платежни операции, свързани с карти, 
следва да бъде в размер от 0,10 евро на 
транзакция, а обменната такса за 
всички (трансгранични и национални) 
операции с потребителски кредитни 
карти и платежни операции, свързани с 
карти, на тяхна основа, следва да има 
фиксиран размер, базиращ се на 
действителните разходи за 
плащането, с минимум от 0,10 евро на 
транзакция.

Or. en
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Изменение 26
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Правилото за приемане на всички 
видове карти представлява 
двустранно задължение, с което 
доставчиците на платежни услуги по 
издаване и платежните картови 
системи заставят получателите на 
плащането да приемат, от една 
страна, всички карти от една и съща 
марка (елементът „приемане на 
всички продукти“), независимо от 
различните разходи за тези карти, и 
от друга страна, независимо от 
отделната банка издател, която е 
издала картата (елементът 
„приемане на всички издаващи 
субекти“). В интерес на потребителя 
е получателят на плащането да не 
може да прави разграничение между 
различните издаващи субекти или 
картодържателите за една и съща 
категория карти, а платежните 
системи и доставчиците на 
платежни услуги могат да наложат 
подобно задължение на получателите 
на плащането. Следователно, макар 
елементът „приемане на всички 
издаващи субекти“ от правилото за 
приемане на всички видове карти да е 
оправдано правило в рамките на една 
платежна картова система, тъй 
като пречи на получателите на 
плащането да правят разграничение 
между отделните банки, които са 
издали карта, елементът „приемане 
на всички продукти“ по своята 
същност е обвързваща практика, 
вследствие на която приемането на 
карти с ниски разходи се обвързва с 

заличава се
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приемане на карти с високи разходи. 
Премахването на елемента 
„приемане на всички продукти“ от 
правилото за приемане на всички 
видове карти би позволило на 
търговците да предлагат само 
платежни карти с ниски разходи, 
което би донесло ползи за 
потребителите благодарение на 
намалените разходи за търговците. 
Така търговците, приемащи дебитни 
карти, няма да бъдат заставяни да 
приемат и кредитни карти, а онези 
от тях, които приемат кредитни 
карти, няма да бъдат заставяни да 
приемат корпоративни карти. При 
все това, за да се защити 
потребителят и неговото право да 
използва платежни карти, когато 
пожелае, търговците следва да бъдат 
задължени да приемат всички карти, 
които подлежат на една и съща 
регулирана обменна такса. Подобно 
ограничение би довело до по-
конкурентна среда за картите с 
обменни такси, които не се регулират 
по силата на настоящия регламент, 
тъй като търговците ще имат по-
силна позиция при договаряне на 
условията, при които приемат 
подобни карти.

Or. en

Изменение 27
Адам Белан

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Правилото за приемане на всички 
видове карти представлява двустранно 
задължение, с което доставчиците на 
платежни услуги по издаване и 

(29) Правилото за приемане на всички 
видове карти представлява двустранно 
задължение, с което доставчиците на 
платежни услуги по издаване и 
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платежните картови системи заставят 
получателите на плащането да приемат, 
от една страна, всички карти от една и 
съща марка (елементът „приемане на 
всички продукти“), независимо от 
различните разходи за тези карти, и от 
друга страна, независимо от отделната 
банка издател, която е издала картата 
(елементът „приемане на всички 
издаващи субекти“). В интерес на 
потребителя е получателят на 
плащането да не може да прави 
разграничение между различните 
издаващи субекти или 
картодържателите за една и съща 
категория карти, а платежните системи 
и доставчиците на платежни услуги 
могат да наложат подобно задължение 
на получателите на плащането. 
Следователно, макар елементът 
„приемане на всички издаващи субекти“ 
от правилото за приемане на всички 
видове карти да е оправдано правило в 
рамките на една платежна картова 
система, тъй като пречи на 
получателите на плащането да правят 
разграничение между отделните банки, 
които са издали карта, елементът 
„приемане на всички продукти“ по 
своята същност е обвързваща практика, 
вследствие на която приемането на 
карти с ниски разходи се обвързва с 
приемане на карти с високи разходи. 
Премахването на елемента „приемане на 
всички продукти“ от правилото за 
приемане на всички видове карти би 
позволило на търговците да предлагат 
само платежни карти с ниски разходи, 
което би донесло ползи за 
потребителите благодарение на 
намалените разходи за търговците. Така 
търговците, приемащи дебитни карти, 
няма да бъдат заставяни да приемат и 
кредитни карти, а онези от тях, които 
приемат кредитни карти, няма да бъдат 
заставяни да приемат корпоративни 
карти. При все това, за да се защити 
потребителят и неговото право да 

платежните картови системи заставят 
получателите на плащането да приемат, 
от една страна, всички карти от една и 
съща марка (елементът „приемане на 
всички продукти“), независимо от 
различните разходи за тези карти, и от 
друга страна, независимо от отделната 
банка издател, която е издала картата 
(елементът „приемане на всички 
издаващи субекти“). В интерес на 
потребителя е получателят на 
плащането да не може да прави 
разграничение между различните 
издаващи субекти или 
картодържателите за една и съща 
категория карти с една и съща такса, а 
платежните системи и доставчиците на 
платежни услуги могат да наложат 
подобно задължение на получателите на 
плащането. Следователно, макар 
елементът „приемане на всички 
издаващи субекти“ от правилото за 
приемане на всички видове карти да е 
оправдано правило в рамките на една 
платежна картова система, тъй като 
пречи на получателите на плащането да 
правят разграничение между отделните 
банки, които са издали карта, елементът 
„приемане на всички продукти“ по 
своята същност е обвързваща практика, 
вследствие на която приемането на 
карти с ниски разходи се обвързва с 
приемане на карти с високи разходи. 
Премахването на елемента „приемане на 
всички продукти“ от правилото за 
приемане на всички видове карти би 
позволило на търговците да предлагат 
само платежни карти с ниски разходи, 
което би донесло ползи за 
потребителите благодарение на 
намалените разходи за търговците. Така 
търговците, приемащи дебитни карти, 
няма да бъдат заставяни да приемат и 
кредитни карти, а онези от тях, които 
приемат кредитни карти, няма да бъдат 
заставяни да приемат корпоративни 
карти. При все това, за да се защити 
потребителят и неговото право да 



AM\1013311BG.doc 11/48 PE526.051v01-00

BG

използва платежни карти, когато 
пожелае, търговците следва да бъдат 
задължени да приемат всички карти, 
които подлежат на една и съща 
регулирана обменна такса. Подобно 
ограничение би довело до по-
конкурентна среда за картите с обменни 
такси, които не се регулират по силата 
на настоящия регламент, тъй като 
търговците ще имат по-силна позиция 
при договаряне на условията, при които 
приемат подобни карти.

използва платежни карти, когато 
пожелае, търговците следва да бъдат 
задължени да приемат всички карти, 
които подлежат на една и съща такса. 
Подобно ограничение би довело до по-
конкурентна среда за картите с обменни 
такси, които не се регулират по силата 
на настоящия регламент, тъй като 
търговците ще имат по-силна позиция 
при договаряне на условията, при които 
приемат подобни карти.

Or. en

Изменение 28
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) За ефективното функциониране 
на ограниченията на правилото за 
приемане на всички видове карти е от 
съществено значение да бъде налична 
определена информация. На първо 
място, получателите на плащането 
следва да могат да разграничават 
различните категории карти. 
Следователно различните категории 
следва да бъдат видимо и електронно 
разпознаваеми на устройството. На 
второ място, платецът също следва 
да бъде информиран дали 
неговият(ите) платежен(ни) 
инструмент(и) се приемат на дадено 
място на продажба. Необходимо е 
получателят на плащането да 
информира платеца за всяко 
ограничение върху използването на 
дадена марка по същото време и при 
същите условия, при които се подава 
и информацията, че дадена марка се 

заличава се
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приема.

Or. en

Изменение 29
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да се осигури възможност за 
получаване на обезщетение при 
неправилно прилагане на настоящия 
регламент или при възникване на 
спорове между ползватели на платежни 
услуги и доставчици на платежни 
услуги, държавите членки следва да 
въведат подходящи и ефективни 
извънсъдебни процедури за разглеждане 
на жалби и обезщетяване. Държавите 
членки следва да установят система от 
санкции, приложими за нарушения на 
настоящия регламент, и да гарантират, 
че тези санкции са ефективни, 
пропорционални и възпиращи, както и 
че се прилагат.

(31) За да се осигури възможност за 
получаване на обезщетение при 
неправилно прилагане на настоящия 
регламент или при възникване на 
спорове между ползватели на платежни 
услуги и доставчици на платежни 
услуги, държавите членки следва да 
въведат подходящи и ефективни 
извънсъдебни процедури за разглеждане 
на жалби и обезщетяване. Като 
следват насоките, определени от 
Европейския банков орган, държавите 
членки следва да установят система от 
санкции, приложими за нарушения на 
настоящия регламент, и да гарантират, 
че тези санкции са ефективни, 
пропорционални и възпиращи, както и 
че се прилагат.

Or. en

Изменение 30
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент определя 
еднакви технически и търговски 
изисквания за операциите с платежни 

1. Настоящият регламент определя 
еднакви технически и търговски 
изисквания за операциите с платежни 
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карти, извършвани в рамките на Съюза, 
когато както доставчикът на платежна 
услуга на платеца, така и доставчикът 
на платежна услуга на получателя на 
плащането са установени в Съюза.

карти и цифрови портфейли, 
извършвани в рамките на Съюза, когато 
доставчикът на платежна услуга на 
платеца, платецът, доставчикът на 
платежна услуга на получателя на 
плащането и получателят на 
плащането са установени в Съюза.

Or. en

Обосновка

С цел да се осигури равнопоставеност между карти и други конкурентни електронни 
средства за плащания, от решаващо значение е транзакциите от цифровите 
портфейли също да бъдат предмет на предложения регламент. Важно е да се има 
предвид фактът, че един търговец, установен извън ЕС, не би трябвало да се 
възползва от предложението за регламент само поради факта, че разчита на 
услугите на приемащ субект, установен в рамките на Съюза.

Изменение 31
Малгожата Хандзлик

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент определя 
еднакви технически и търговски 
изисквания за операциите с платежни 
карти, извършвани в рамките на Съюза, 
когато както доставчикът на платежна 
услуга на платеца, така и доставчикът на 
платежна услуга на получателя на 
плащането са установени в Съюза.

1. Настоящият регламент определя 
еднакви технически и търговски 
изисквания за операциите с платежни 
карти и чрез цифров портфейл в 
рамките на Съюза, когато както 
доставчикът на платежна услуга на 
платеца и платецът, така и 
доставчикът на платежна услуга на 
получателя и получателят на 
плащането са установени в Съюза.

Or. pl

Обосновка

За да се гарантира конкурентна равнопоставеност, необходимо е да се разшири 
приложното поле на регламента върху цифровите портфейли (например Paypal). 
Цифровите портфейли са метод на плащане, който се конкурира директно с картите 
и другите начини на плащане. За да се осигурят равни условия за конкуренция на 
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картите и другите електронни методи за плащане, от решаващо значение е 
предложеният регламент да се разшири върху плащанията чрез цифров портфейл.

Изменение 32
Адам Белан

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящият регламент не се 
прилага за платежни картови 
операции, извършени в рамките на 
система за разплащане с карти, при 
която общият брой на издадените 
карти на клиенти в Съюза от или по 
съответната система за разплащане 
с карти е под 1 % от общия брой на 
разплащателни карти издадени от 
всички схеми за разплащане с карти в 
Съюза.

Or. en

Изменение 33
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) операциите с корпоративни карти, a) корпоративни карти,

Or. en

Изменение 34
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) операциите с карти, издадени от 
тристранни платежни картови системи.

в) карти, издадени от тристранни 
платежни картови системи.

Or. en

Изменение 35
Адам Белан

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) операциите с карти, издадени от
тристранни платежни картови системи.

в) операциите с карти, издадени по
тристранни платежни картови системи.

Or. en

Изменение 36
Адам Белан

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „операция с дебитна карта“ означава 
платежна операция с карта, 
включително с предплатени карти, 
свързана с достъп до текуща или 
спестовна сметка, от която сумата се 
дебитира в срок от 48 часа или по-
малко, след като операцията е била 
разрешена/инициирана.

(4) „операция с дебитна карта“ означава 
платежна операция с карта, 
включително предплатени карти, 
свързана с достъп до текуща или
спестовна сметка, от която сумата се 
дебитира в срок от два работни дни
или по-малко след получаване на 
платежното нареждане от 
издаващия субект.

Or. en
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Изменение 37
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „операция с дебитна карта“ означава 
платежна операция с карта, 
включително с предплатени карти, 
свързана с достъп до текуща или 
спестовна сметка, от която сумата се 
дебитира в срок от 48 часа или по-
малко, след като операцията е била 
разрешена/инициирана.

(4) „операция с дебитна карта“ означава 
платежна операция с карта, 
включително с предплатени карти, 
свързана с достъп до текуща или 
спестовна сметка, от която сумата се 
дебитира незабавно след като 
операцията е била 
разрешена/инициирана.

Or. en

Изменение 38
Адам Белан

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „операция с кредитна карта“ 
означава платежна операция с карта, 
при която сетълмент се извършва 
повече от 48 часа, след като 
операцията е била 
разрешена/инициирана.

(5) „операция с кредитна карта“ 
означава платежна операция с карта, 
при която операция по дебитиране се 
извършва повече от два работни дни
след получаване на платежното 
нареждане от издаващия субект.

Or. en

Изменение 39
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Член – параграф 1 – точка 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „операция с кредитна карта“ 
означава платежна операция с карта, 
при която сетълмент се извършва 
повече от 48 часа, след като 
операцията е била 
разрешена/инициирана.

(5) „операция с кредитна карта“ 
означава платежна операция с карта, 
при която сетълмент се извършва след 
като операцията е била 
разрешена/инициирана.

Or. en

Изменение 40
Малгожата Хандзлик

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) „платежна карта“ означава
карта (дебитна или кредитна), 
даваща право да се плащат пари в 
брой или да се позволи подаването на 
платежно нареждане от страна на 
търговец или агент по сетълмента, 
прието от търговеца, за да може 
последният да получи дължими суми.

Or. pl

Обосновка

Предложението за регламент съдържа позоваване на „платежната карта“, но този 
термин не е дефиниран. Въвеждането на технологично неутрално определение на 
понятието „платежна карта“ ще позволи да се уточни обхватът на понятието.

Изменение 41
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) „обменна такса“ означава такса, 
заплащана пряко или косвено (т.е. чрез 
трета страна) за всяка операция между 
доставчиците на платежни услуги на 
платеца и на получателя на плащането, 
участващи в платежна операция с карта 
или в платежна операция, свързана с 
карта;

(9) „обменна такса“ означава такса, 
заплащана пряко или косвено (т.е. чрез 
трета страна) между доставчиците на 
платежни услуги на платеца и на 
получателя на плащането, участващи в 
платежна операция с карта или в 
платежна операция, свързана с карта;
таксата за обмен може да бъде или 
изрична — в четиристранна картова 
система (таксата се заплаща от едно 
юридическо лице на друго юридическо 
лице), или косвена — в тристранна 
картова система (вътрешен 
трансфер между приемащия субект и 
издаващия субект на едно и също 
юридическо лице); това включва също 
така платена такса или предлагана 
отстъпка между доставчика на 
платежни услуги на платеца и 
партньор по кобрандиране или 
посредник;

Or. en

Изменение 42
Малгожата Хандзлик

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) обменна такса“ означава такса, 
заплащана пряко или косвено (т.е. чрез 
трета страна) за всяка операция между 
доставчиците на платежни услуги на 
платеца и на получателя на плащането, 
участващи в платежна операция с карта 
или в платежна операция, свързана с 
карта;

(9) „обменна такса“ означава такса, 
заплащана пряко или косвено (т.е. чрез 
трета страна) за всяка операция между 
доставчиците на платежни услуги на 
платеца и на получателя на плащането, 
участващи в платежна операция с карта 
или в платежна операция, свързана с 
карта; обменната такса може да бъде 
явна — в случай на четиристранна 
система на платежни карти 
(таксата се заплаща от едно 
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юридическо лице на друго юридическо 
лице), или скрита — в случай на 
тристранна система (вътрешно 
прехвърляне между поделение
наредител и поделение получател на 
едно и също юридическо лице); в нея 
са включени и удържаната такса или 
приспаднатата отстъпка между 
доставчика на платежни услуги на 
платеца и партньора на обща 
търговска марка или агент;

Or. pl

Изменение 43
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „тристранна платежна картова 
система“ означава платежна картова 
система, в рамките на която се 
извършват плащания от платежна 
сметка, държана от системата от името 
на картодържателя, към платежна 
сметка, държана от системата от името 
на получателя на плащането, както и 
операции, свързани с карти, на основата 
на същата структура. Когато 
тристранната платежна картова система 
лицензира други доставчици на 
платежни услуги да издават и/или 
приемат платежни карти, тя се счита за 
четиристранна платежна картова 
система;

(15) „тристранна платежна картова 
система“ означава платежна картова 
система, в рамките на която се 
извършват плащания от платежна 
сметка, държана от системата от името 
на платеца, към платежна сметка, 
държана от системата от името на 
получателя на плащането, както и 
операции, свързани с карти, на основата 
на същата структура. Когато 
тристранната платежна картова система 
лицензира други доставчици на 
платежни услуги да издават и/или 
приемат платежни карти или издава 
платежни карти с партньор по 
кобрандиране или посредник, тя се 
счита за четиристранна платежна 
картова система;

Or. en
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Изменение 44
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 25a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) „цифров портфейл“ означава
услуга, позволяваща на притежателя 
на портфейла да осъществява 
достъп, да управлява и използва 
идентификационни и платежни 
инструменти, за да инициира 
плащания; тази услуга може да се 
намира на устройство, което е 
собственост на притежателя на 
портфейла, например мобилен 
телефон или компютър, или може да 
бъде отдалечено хоствано на сървър 
(или комбинация от тях), но все пак е 
под контрола на притежателя;
търговецът, с когото се сключват
договорите за цифрови портфейли, е 
посочен като „под-търговец“;

Or. en

Изменение 45
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 25a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) „среднопретеглена стойност“ 
по отношение на таксите за обмен 
означава общата сума на 
заплатените обменни такси за 
операции с дебитна или кредитна 
карта, разделена на общата сума на 
съответните операции в рамките на 
същия период;

Or. en
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Изменение 46
Малгожата Хандзлик

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 25a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) „цифров портфейл“ означава 
услуга, която позволява на 
притежателя достъп, управление и 
използване на инструментите за 
идентифициране и плащане за 
извършване на плащане; тази услуга 
може да се намира на устройство, 
притежавано от собственика на 
портфейла — като например мобилен 
телефон или персонален компютър, 
или да се хоства от разстояние на 
сървър (тези решения могат да бъдат 
и комбинирани), но във всеки случай 
остават под контрола на 
притежателя; търговецът, с който 
цифровият портфейл сключва 
договор, се нарича „подтърговец“;

Or. pl

Обосновка

Ако цифровият портфейл се включи в обхвата на регламента, е необходимо в 
разпоредбите да се вкара и неговата дефиниция.

Изменение 47
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 25 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25б) „средна стойност“ по 
отношение на таксите за обмен 
означава общата сума на 
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заплатените обменни такси за 
операции с дебитна или кредитна 
карта, разделена на общата сума на 
съответните операции в рамките на 
същия период;

Or. en

Изменение 48
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обменни такси за трансгранични 
платежни операции, свързани с 
потребителски дебитни или кредитни 
карти

Обменни такси за трансгранични 
потребителски дебитни или кредитни 
карти

Or. en

Изменение 49
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След изтичането на два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват по отношение на 
трансграничните операции с дебитни 
карти обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,2 % от стойността на 
операцията.

1. След изтичането на два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват по отношение на 
трансграничните операции с дебитни 
карти, обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която 
средно да е по-висока от 0,2 % от 
стойността на операцията.

Or. en
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Изменение 50
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След изтичането на два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват по отношение на 
трансграничните операции с дебитни
карти обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,2 % от стойността на 
операцията.

1. След изтичането на два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват по отношение на 
трансграничните операции с карти 
обменна такса за операция или друго 
договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,3 % от стойността на 
операцията.

Or. fr

Обосновка

Няма причина да се прави разграничение между дебитни карти и кредитни карти.

Изменение 51
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След изтичането на два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на 
платежни услуги не могат да 
предлагат, нито изискват по 
отношение на трансграничните 
операции с кредитни карти обменна 
такса за операция или друго 
договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, 

заличава се
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която да е по-висока от 0,3 % от 
стойността на операцията.

Or. fr

Обосновка

Няма причина да се прави разграничение между дебитни карти и кредитни карти.

Изменение 52
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След изтичането на два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват по отношение на 
трансграничните операции с кредитни 
карти обменна такса за операция или
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,3 % от стойността на 
операцията.

2. След изтичането на два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват по отношение на 
трансграничните операции с кредитни 
карти, обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която 
средно да е по-висока от 0,3 % от 
стойността на операцията.

Or. en

Изменение 53
Малгожата Хандзлик

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В договори или други форми на 
споразумения са забранени всякакви 
разпоредби за освобождаване от 
прилагането на алинея 1 или 2, или 
съдържащи по-високи обменни такси 
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от предвидените в алинея 1 или 2. В
случай на изключване на прилагането 
на алинея 1 или 2 в договора или друго 
споразумение, или определяне в 
договора или друго споразумение на по-
високи обменни такси от 
предвидените в алинея 1 или 2, се 
прилага максималната предвидена в 
алинея 1 или 2 ставка.

Or. pl

Обосновка

Ефективното функциониране на разпоредбите изисква да се посочи ясно, че в 
случаите, когато регламентът не се прилага, се прилага максималният размер на 
обменната такса. Благодарение на това няма да има несъответствия между 
националните разпоредби.

Изменение 54
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки следва да 
могат да поддържат или да 
въвеждат по-ниски тавани чрез 
националното си законодателство.

Or. en

Обосновка

Таванът на МТО не следва да доведе до това действащите национални схеми или нови 
участници на пазара с по-ниски МТО да ги увеличат до нивото на тавана. 
Предложеният таван не трябва да вреди на добре функциониращи национални пазари, 
тъй като това ще окаже вредно въздействие върху потребителите.

Изменение 55
Матео Салвини



PE526.051v01-00 26/48 AM\1013311BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 4 заличава се
Обменни такси за всички операции, 
свързани с потребителски дебитни 
или кредитни карти
1. След изтичането на две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на 
платежни услуги не могат да 
предлагат, нито изискват обменна 
такса за операция или друго 
договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, 
която да е по-висока от 0,2 % от 
стойността на операцията за всички 
операции, свързани с дебитни карти.
2. След изтичането на две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на 
платежни услуги не могат да 
предлагат, нито изискват обменна 
такса за операция или друго 
договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, 
която да е по-висока от 0,3 % от 
стойността на операцията за всички 
операции, свързани с кредитни карти.

Or. en

Обосновка

Нивото на таксите за обмен, различни от обменни такси в рамките на ЕИП 
(трансграничните), разгледани в член 3, не трябва да се определят от ЕС, като 
вместо това могат да бъдат определени от националните органи в държавите
членки, ако и когато тези националните органи счетат за необходимо. Като се имат 
предвид огромните разлики в развитието на картовите плащания в различните 
държави членки, един единствен, определен от ЕС, процент няма да бъде подходящ за 
всички държави членки.
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Изменение 56
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обменни такси за всички операции, 
свързани с потребителски дебитни или 
кредитни карти

Обменни такси за свързани с 
потребителски дебитни или кредитни 
карти операции на национално ниво

Or. en

Изменение 57
Малгожата Хандзлик

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След изтичането на два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,2 % от стойността на 
операцията за всички операции, 
свързани с дебитни карти.

1. След изтичането на шест месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,2 % от стойността на 
операцията за всички операции, 
свързани с дебитни карти.

Or. pl

Обосновка

Предложеният преходен период за прилагането на новите задължения по отношение 
на максималния размер на обменните такси за всички сделки е твърде дълъг. За 
трансгранични сделки се предвиждат само два месеца, така че шест месеца за всички 
сделки е достатъчно време да се адаптира дейността към новите регламенти.

Изменение 58
Преслав Борисов
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След изтичането на два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,2 % от стойността на 
операцията за всички операции, 
свързани с дебитни карти.

1. След изтичането на две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,2 % от 
среднопретеглената стойност на 
операцията за всички операции, 
свързани с дебитни карти.

Or. en

Обосновка

Така предложеният от Комисията таван за абсолютната стойност на таксата за 
обмен не би отразил различните развития на пазарите на плащания с кредитни карти 
в отделните държави членки. Среднопретеглената стойност на национално равнище 
ще позволи известна гъвкавост, позволяваща да се инвестира в нови технологии, 
функции за сигурност или за подобряване на инфраструктури за разплащане с карти в 
държави, където те не са добре развити.

Изменение 59
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След изтичането на два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,2 % от стойността на 
операцията за всички операции, 

1. След изтичането на една година от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,2 % от стойността на 
операцията за всички операции, 
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свързани с дебитни карти. свързани с дебитни карти.

Or. en

Обосновка

Таваните следва да влязат в сила по-рано на национално ниво, тъй като това е 
мястото, където се чувства най-голяма тежест от МТО.

Изменение 60
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След изтичането на два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,2 % от стойността на 
операцията за всички операции, 
свързани с дебитни карти.

1. След изтичането на една година от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,3 % от стойността на 
операцията за всички операции, 
свързани с карти.

Or. fr

Обосновка

Няма причина да се прави разграничение между дебитни карти и кредитни карти. По 
отношение на праговете следва да се предвиди гъвкавост за националните операции, с 
цел да се даде достатъчно гъвкавост на регулаторните органи, за да адаптират 
сумите в зависимост от структурата на пазара и баланса между банките издатели и 
приемащите плащането банки.

Изменение 61
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След изтичането на два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,2 % от стойността 
на операцията за всички операции, 
свързани с дебитни карти.

1. След изтичането на две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,10 евро на операция за 
всички операции, свързани с дебитни 
карти, с пропорционални такси за 
микроплащания.

Or. en

Изменение 62
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След изтичането на два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на 
платежни услуги не могат да 
предлагат, нито изискват обменна 
такса за операция или друго 
договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, 
която да е по-висока от 0,3 % от 
стойността на операцията за всички 
операции, свързани с кредитни карти.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Няма причина да се прави разграничение между дебитни карти и кредитни карти.
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Изменение 63
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След изтичането на два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,3 % от стойността на 
операцията за всички операции, 
свързани с кредитни карти.

2. След изтичането на две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,3 % от 
среднопретеглената стойност на 
операцията за всички операции, 
свързани с кредитни карти.

Or. en

Изменение 64
Малгожата Хандзлик

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След изтичането на два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,3 % от стойността на 
операцията за всички операции, 
свързани с кредитни карти.

2. След изтичането на шест месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,3 % от стойността на 
операцията за всички операции, 
свързани с дебитни карти.

Or. pl
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Изменение 65
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След изтичането на два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,3 % от стойността на 
операцията за всички операции, 
свързани с кредитни карти.

2. След изтичането на една година от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да 
е по-висока от 0,3 % от стойността на 
операцията за всички операции, 
свързани с кредитни карти.

Or. en

Обосновка

Таваните следва да влязат в сила по-рано на национално ниво, тъй като това е 
мястото, където се чувства най-голяма тежест от МТО.

Изменение 66
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След изтичането на два месеца от
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват обменна такса за операция или 
друго договорено възнаграждение с 
равностоен предмет или ефект, която да
е по-висока от 0,3 % от стойността 
на операцията за всички операции, 
свързани с кредитни карти.

2. След изтичането на две години от
влизането в сила на настоящия 
регламент, доставчиците на платежни 
услуги не могат да предлагат, нито 
изискват фиксирана обменна такса за 
операция или друго договорено 
възнаграждение с равностоен предмет 
или ефект, която да се базира на 
действителните разходи за
плащането за всички операции, 
свързани с кредитни карти, при 
минимум от 0,10 евро на операция.
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Or. en

Изменение 67
Малгожата Хандзлик

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В договори или други форми на 
споразумения са забранени всякакви 
разпоредби за освобождаване от 
прилагането на алинея 1 или 2, или 
съдържащи по-високи обменни такси 
от предвидените в алинея 1 или 2. В 
случай на изключване на прилагането 
на алинея 1 или 2 в договора или друго 
споразумение, или определяне в 
договора или друго споразумение на по-
високи обменни такси от 
предвидените в алинея 1 или 2, се 
прилага максималната предвидена в 
алинея 1 или 2 ставка.

Or. pl

Изменение 68
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки следва да 
могат да поддържат или да 
въвеждат по-ниски тавани чрез 
националното си законодателство.

Or. en



PE526.051v01-00 34/48 AM\1013311BG.doc

BG

Обосновка

Таванът на МТО не следва да доведе до това действащите национални схеми или нови 
участници на пазара с по-ниски МТО да ги увеличат до нивото на тавана. 
Предложеният таван не трябва да вреди на добре функциониращи национални пазари, 
тъй като това ще окаже вредно въздействие върху потребителите.

Изменение 69
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки следва да 
могат да поддържат или да 
въвеждат по-ниски тавани или мерки 
с равностоен предмет или ефект с 
помощта на национални 
законодателни мерки.

Or. en

Обосновка

Предложените тавани не трябва да вредят на добре функциониращите национални 
пазари, където обменните такси са по-ниски или не съществуват, особено в държави 
с евтини и ефективни национални схеми за дебитни карти.

Изменение 70
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на прилагането на таваните, 
посочени в член 3 и член 4, всяка нетна 
компенсация, която банката издател 
получава от платежна картова система 
във връзка с платежни операции или 
свързани с тях дейности, се третира като 

За целите на прилагането на таваните, 
посочени в член 3 и член 4, всяка нетна 
компенсация, която банката издател 
получава от платежна картова система 
във връзка с платежни операции или 
свързани с тях дейности, се третира като 
част от обменната такса. Приемащият 
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част от обменната такса. субект следва да бъде таксуван 
единствено със сумата, предвидена в 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

За да не се допусне схемите за разплащане с карти да увеличат такси като 
лицензионни, разрешителни и други, които след това ще бъдат поети от търговците 
на дребно и потребителите, регламентът следва да бъде изяснен.

Изменение 71
Малгожата Хандзлик

Предложение за регламент
Член 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
Скрити обменни такси

1 Тристранните системи за 
разплащане с карти използват 
скрити обменни такси, които трябва 
да подлежат на таван по същия 
начин като явните обменни такси, 
предмет на членове 3 и 4.
2. За гарантиране на спазването на 
това изискване тристранните 
системи за разплащане с карти водят 
отделни сметки за дейностите, 
свързани с придобиване на карти за 
потребителите и за дейностите, 
свързани с издаването на карти за 
потребителите, по такъв начин, 
както би било, ако такива дейности 
се извършват от юридически 
независими субекти, което позволява 
да се идентифицират всички 
елементи на разходите и приходите, 
заедно с основанието за тяхното 
изчисляване, и подробно описание на 
използваните методи, свързани с 
дейностите по нареждане и 
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получаване, включително подробна 
разбивка на дълготрайни активи и 
структурни разходи. Тристранните 
системи за разплащане с карти са
задължени също и да разкрият 
вътрешните трансферни цени — за 
гарантиране на спазването на 
таваните на скритите обменни 
такси и за избягване на кръстосаното 
субсидиране.
3. За прилагане на таваните, посочени 
в параграфи 1 и 2 по-горе, всички 
видове нетни суми, получени в 
занимаваща се с издаването на карти 
за потребители структура от 
структура, свързана със системата 
на разплащателни карти за 
платежни транзакции, или свързани 
с тях дейности, се разглеждат като 
част от скрита обменна такса.
4. За осигуряването на съответствие 
с параграфи 1 и 2, тристранните 
системи за разплащане с карти са 
длъжни да назначат пълномощник, 
който ежегодно да представя отчет 
на компетентните органи, посочени в 
член 13 и следващите, относно 
спазването от страна на 
тристранната система на 
разпоредбите на параграфи 1 и 2 през 
предходната година. Отнасящите се 
до пълномощника разпоредби за 
изпълнение са посочени в 
Приложение X.

Or. pl

Обосновка

В точка 22 на преамбюла се посочва, че тристранните платежни системи използват 
скрити обменни такси. За гарантиране на равни условия нивото на скритите обменни 
такси трябва да се регулира по същия начин като явните обменни такси. За да се 
избегне заобикаляне на разпоредбите, пропорционално решение е изискването за 
назначаване на пълномощник — така, както е в момента, пълномощниците са длъжни 
да представят годишни отчети за съответствие със съгласуваните с Комисията 
среднопретеглени стойности.
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Изменение 72
Адам Белан

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Платежните картови системи и 
обработващите субекти са независими 
по отношение на правната си форма, 
организацията и процеса на вземане 
на решения. Те не правят 
разграничение между своите дъщерни 
предприятия или акционери, от една 
страна, и ползвателите на тези системи 
и други договорни партньори, от друга 
страна, и в частност при предлагането 
на която и да е своя услуга не поставят 
условие за другата страна по договора 
да приеме която и да било друга тяхна 
услуга.

1. Платежните картови системи и 
обработващите субекти не правят 
разграничение между своите дъщерни 
предприятия или акционери, от една 
страна, и ползвателите на тези системи 
и други договорни партньори, от друга 
страна, и в частност при предлагането 
на която и да е своя услуга не поставят 
условие за другата страна по договора 
да приеме която и да било друга тяхна 
услуга.

Or. en

Изменение 73
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При сключване на договора с 
доставчика на платежни услуги, на 
потребителя следва да се даде 
възможността да реши дали се 
нуждае или не от две или повече 
различни марки на платежните 
инструменти на неговата карта, 
телекомуникационно, цифрово или 
информационно устройство. Преди 
подписване на договора доставчикът 
на платежни услуги предоставя на 
потребителя ясна и обективна 
информация за предлаганите марки 
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платежни инструменти и техните 
характеристики, свързани с 
използването, функциите, цената и 
сигурността.

Or. en

Изменение 74
Катрин Стайлър, Евелин Гебхард

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При сключване на договора с 
доставчика на платежни услуги, на 
потребителя следва да бъде 
предоставена ясна и обективна 
информация и той трябва да бъде в 
състояние да реши дали се нуждае 
или не от две или повече различни 
марки на платежните инструменти 
на неговата карта, 
телекомуникационно, цифрово или 
информационно устройство. 

Or. en

Изменение 75
Катрин Стайлър, Евелин Гебхард

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато дадено устройство за плащане 
предлага избор между различни марки 
платежни инструменти, марката, 
приложена във връзка с платежната 
операция, се определя от платеца на 
мястото на продажбата.

5. Когато дадено устройство за плащане 
предлага избор между различни марки 
платежни инструменти, марката, 
приложена във връзка с платежната 
операция, се определя от платеца на 
мястото на продажбата. Преди да бъде 
подписан договорът, доставчикът на 
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платежни услуги следва да 
предостави на потребителя ясна и 
обективна информация за всички 
предлагани марки платежни 
инструменти, включително техните 
обменни такси и техните 
характеристики.

Or. en

Изменение 76
Катрин Стайлър, Евелин Гебхард

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Платежните картови системи, 
издаващите субекти, приемащите 
субекти и доставчиците на 
инфраструктура за работа с платежни 
карти не вграждат автоматични 
механизми, софтуер или устройства в 
платежния инструмент или в 
оборудването, използвано на мястото на 
продажбата, които ограничават избора 
на платеца при използването на 
платежен инструмент със съвместни 
марки.

6. Платежните картови системи, 
издаващите субекти, приемащите 
субекти, търговците и доставчиците на 
инфраструктура за работа с платежни 
карти не вграждат автоматични 
механизми, софтуер или устройства в 
платежния инструмент или в 
оборудването, използвано на мястото на 
продажбата, които ограничават избора 
на платеца при използването на 
платежен инструмент със съвместни 
марки.

Or. en

Изменение 77
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагане на диференцирани такси Прилагане на такси

Or. fr
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Изменение 78
Адам Белан

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Приемащите субекти предлагат и 
налагат на получателя на плащането 
отделно обособени такси за обслужване 
на търговец за различните категории и
различните марки платежни карти, 
освен ако търговците поискат в писмен 
вид доставчиците на платежни услуги 
по приемане да налагат обединени такси 
за обслужване на търговец.

1. Приемащите субекти предлагат и 
налагат на получателя на плащането 
отделно обособени такси за обслужване 
на търговец за различните категории и
отделните марки платежни карти с 
различни нива на таксата за обмен, 
освен ако търговците поискат в писмен 
вид доставчиците на платежни услуги 
по приемане да налагат обединени такси 
за обслужване на търговец.

Or. en

Изменение 79
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Всяко намаление на размера на 
обменните такси по силата на 
членове 3 и 4 от настоящия 
регламент или с решение на 
компетентните органи, посочени в 
член 13, трябва да се придружава от 
поне равностойно намаление на 
таксите за обслужване на търговец, 
налагани от доставчиците на 
платежни услуги по приемане на 
получателите на плащането.

Or. fr
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Обосновка

Настоящият регламент няма да окаже никакво въздействие, ако намалението на 
обменните такси не доведе до намаление на таксите, начислявани за обслужване на 
търговец от доставчиците на платежни услуги по приемане.

Изменение 80
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 10 заличава се
Правило за приемане на всички видове 
карти
1. Платежните системи и 
доставчиците на платежни услуги не 
прилагат правила, които могат да 
задължат получателя на плащането, 
приемащ карти и други платежни 
инструменти, издадени от един 
доставчик на платежни услуги по 
издаване в рамките на дадена система 
за платежни инструменти, да приеме 
и други платежни инструменти от 
същата марка и/или категория, 
издадени от други доставчици на 
платежни услуги по издаване, освен 
ако те подлежат на една и съща 
регулирана обменна такса.
2. Ограничаването на правилото за 
приемане на всички видове карти, 
посочено в параграф 1, е независимо 
от възможността платежните 
системи и доставчиците на 
платежни услуги да предвидят 
определени карти да не могат да 
бъдат отказвани въз основа на 
самоличността на доставчика на 
платежни услуги по издаване или на 
картодържателя.
3. Търговците, които вземат решение 
да не приемат всички карти или други 
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платежни инструменти на дадена 
платежна картова система, 
уведомяват потребителите ясно и 
еднозначно по същото време, по което 
информират потребителя за 
приемането на други карти и 
платежни инструменти на 
системата. Тази информация се 
излага на видно място на входа на 
помещението, на касата или на 
уебсайта или друго приложимо 
електронно или мобилно средство и се 
предоставя на платеца своевременно 
и преди той да влезе в споразумение за 
покупка с получателя на плащането.
4. Доставчиците на платежни услуги 
по издаване гарантират, че техните 
платежни инструменти са 
разпознаваеми на външен вид и по 
електронен път, като позволяват на 
получателите на плащането да 
различат без съмнение кои категории 
предплатени, дебитни, кредитни или 
корпоративни карти или плащания, 
свързани с карти, на тяхна основа, е 
избрал платецът.

Or. en

Обосновка

Ограничаването на правилото за приемане на всички видове карти ще доведе до 
намаляване на използването на карти, тъй като потребителите вече няма да са 
сигурни дали тяхната карта се приема при даден търговец или не.

Изменение 81
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Платежните системи и 
доставчиците на платежни услуги не 
прилагат правила, които могат да 

заличава се
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задължат получателя на плащането, 
приемащ карти и други платежни 
инструменти, издадени от един 
доставчик на платежни услуги по 
издаване в рамките на дадена система 
за платежни инструменти, да приеме 
и други платежни инструменти от 
същата марка и/или категория, 
издадени от други доставчици на 
платежни услуги по издаване, освен 
ако те подлежат на една и съща 
регулирана обменна такса.

Or. en

Изменение 82
Адам Белан

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Платежните системи и доставчиците 
на платежни услуги не прилагат 
правила, които могат да задължат 
получателя на плащането, приемащ 
карти и други платежни инструменти, 
издадени от един доставчик на 
платежни услуги по издаване в рамките 
на дадена система за платежни 
инструменти, да приеме и други 
платежни инструменти от същата марка 
и/или категория, издадени от други 
доставчици на платежни услуги по 
издаване, освен ако те подлежат на една 
и съща регулирана обменна такса.

1. Платежните системи и доставчиците 
на платежни услуги не прилагат 
правила, които могат да задължат 
получателя на плащането, приемащ 
карти и други платежни инструменти, 
издадени от един доставчик на 
платежни услуги по издаване в рамките 
на дадена система за платежни 
инструменти, да приеме и други 
платежни инструменти от същата марка 
и/или категория, издадени от други 
доставчици на платежни услуги по 
издаване, освен ако те подлежат на една 
и съща такса.

Or. en

Изменение 83
Матео Салвини
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ограничаването на правилото за 
приемане на всички видове карти, 
посочено в параграф 1, е независимо 
от възможността платежните 
системи и доставчиците на 
платежни услуги да предвидят 
определени карти да не могат да 
бъдат отказвани въз основа на 
самоличността на доставчика на 
платежни услуги по издаване или на 
картодържателя.

заличава се

Or. en

Изменение 84
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ограничаването на правилото за 
приемане на всички видове карти, 
посочено в параграф 1, е независимо 
от възможността платежните 
системи и доставчиците на 
платежни услуги да предвидят 
определени карти да не могат да 
бъдат отказвани въз основа на 
самоличността на доставчика на 
платежни услуги по издаване или на 
картодържателя.

заличава се

Or. en

Изменение 85
Матео Салвини
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Търговците, които вземат решение 
да не приемат всички карти или други 
платежни инструменти на дадена 
платежна картова система, 
уведомяват потребителите ясно и 
еднозначно по същото време, по което 
информират потребителя за 
приемането на други карти и 
платежни инструменти на 
системата. Тази информация се 
излага на видно място на входа на 
помещението, на касата или на 
уебсайта или друго приложимо 
електронно или мобилно средство и се 
предоставя на платеца своевременно 
и преди той да влезе в споразумение за 
покупка с получателя на плащането.

заличава се

Or. en

Изменение 86
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Доставчиците на платежни услуги по 
издаване гарантират, че техните 
платежни инструменти са 
разпознаваеми на външен вид и по 
електронен път, като позволяват на 
получателите на плащането да 
различат без съмнение кои марки и 
категории предплатени, дебитни, 
кредитни или корпоративни карти 
или плащания, свързани с карти, на 
тяхна основа, е избрал платецът.

4. Доставчиците на платежни услуги по 
издаване гарантират, че техните 
платежни инструменти, за които 
таксите за обмен не са регулирани, са 
разпознаваеми на външен вид и по 
електронен път.

Or. en
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Обосновка

Като се има предвид, че предплатените, дебитните и (потребителските) кредитни 
карти са обект на регулирани нива на таксите за обмен, няма полза от това 
търговецът да е в състояние да разпознава визуално и по електронен път тези карти. 
Предлага се да се измени този параграф, така че да се изисква нерегламентираните 
карти да се разпознават, за да се даде възможност на търговеца или да откаже 
(нерегламентираните) корпоративни карти, или да таксува допълнително тези карти 
съгласно предложената Директива за платежните услуги 2.

Изменение 87
Евелин Гебхард, Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В договорите между приемащите 
субекти и получателите на плащането 
може да се включи клауза 
информацията, посочена в параграф 1, 
първа алинея, да се предоставя или да се 
осигурява на разположение периодично 
поне веднъж месечно и по уговорен 
начин, който позволява на получателите 
на плащането да съхраняват или да 
възпроизвеждат информацията в 
непроменен вид.

2. В договорите между приемащите 
субекти и получателите на плащането 
следва да се включи клауза 
информацията, посочена в параграф 1, 
първа алинея, да се предоставя или да се 
осигурява на разположение периодично 
поне веднъж месечно и по уговорен 
начин, който позволява на получателите 
на плащането да съхраняват или да 
възпроизвеждат информацията в 
непроменен вид.

При сключване на договора с 
доставчика на платежни услуги, на 
потребителя следва да бъде 
предоставена също и ясна и 
обективна периодична информация за 
характеристиките за плащане и 
таксите за плащане, прилагани за 
платежни операции.

Or. en

Изменение 88
Преслав Борисов
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Европейският банков орган 
отговаря за издаването на насоки за 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи санкции.

Or. en

Обосновка

Важно е всички държави членки да мислят еднопосочно, когато установяват правила 
относно санкциите, приложими за нарушения на настоящия регламент, с цел да се 
гарантира равнопоставеност.

Изменение 89
Евелин Гебхард, Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки установяват 
подходящи и ефективни извънсъдебни 
процедури за разглеждане на жалби и 
обезщетяване с оглед уреждане на 
възникналите при прилагането на 
настоящия регламент спорове между 
получателите на плащане и 
доставчиците на платежни услуги. За 
тази цел държавите членки определят 
съществуващи органи, когато е 
целесъобразно, или създават нови 
органи.

1. Държавите членки установяват 
независими, подходящи и ефективни 
извънсъдебни процедури за разглеждане 
на жалби и обезщетяване с оглед 
уреждане на възникналите при 
прилагането на настоящия регламент 
спорове между получателите на 
плащане и доставчиците на платежни 
услуги. За тази цел държавите членки 
определят съществуващи органи, когато 
е целесъобразно, или създават нови 
органи.

Or. en

Изменение 90
Евелин Гебхард, Катрин Стайлър
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Доставчиците на платежни 
услуги следва да се придържат към 
един или повече органи за 
алтернативно разрешаване на 
спорове.

Or. en

Изменение 91
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Една година след влизането в сила на 
настоящия регламент Комисията 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета относно въздействието на 
вътрешните такси за тристранните 
платежни системи, начислявани за 
трансгранични операции, върху 
функционирането на вътрешния 
пазар и, ако е необходимо, представя 
законодателно предложение за 
намаляване на техните отрицателни 
последици.

Or. fr

Обосновка

Таксите, свързани с тристранните платежни системи, могат да бъдат значителни и 
много по-високи от тези за четиристранните картови системи. Поради това е 
необходимо да се проучи тяхното въздействие върху операциите в рамките на 
вътрешния пазар, както и възможността за приемане на законодателство в тази 
област.


