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Pozměňovací návrh 19
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o mezibankovních poplatcích za platební 
transakce založené na kartách

o mezibankovních poplatcích za platební 
transakce založené na kartách a digitálních 
peněženkách

(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Adam Bielan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Jedním z hlavních faktorů, který brání 
fungování vnitřního trhu s platbami kartou 
a platbami založenými na kartě, je 
rozšířenost mezibankovních poplatků, jež 
ve většině členských států nepodléhají 
žádné právní úpravě. Mezibankovními 
poplatky se rozumí mezibankovní 
poplatky, jež si vzájemně mezi sebou v 
rámci určitého karetního schématu hradí 
poskytovatelé platebních služeb, kteří karty 
akceptují, a poskytovatelé platebních 
služeb, kteří karty vydávají. Mezibankovní 
poplatky tvoří hlavní součást poplatků, 
které obchodníkům za jednotlivé karetní 
transakce účtují akceptující poskytovatelé 

(10) Jedním z hlavních faktorů, který brání 
fungování vnitřního trhu s platbami kartou 
a platbami založenými na kartě, je 
rozšířenost mezibankovních poplatků, jež 
ve většině členských států nepodléhají 
žádné právní úpravě. Mezibankovními 
poplatky se rozumí mezibankovní 
poplatky, jež jsou převáděny v rámci 
příslušného schématu od poskytovatelů
platebních služeb, kteří karty akceptují, na
poskytovatele platebních služeb, kteří karty 
vydávají. Mezibankovní poplatky tvoří 
hlavní složku poplatků, které obchodníkům 
za jednotlivé karetní transakce účtují 
akceptující poskytovatelé platebních 
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platebních služeb. Obchodníci tyto náklady 
na karty poté zahrnují do cen svého zboží a 
služeb. V praxi je hospodářská soutěž mezi 
karetními schématy z velké části zaměřena 
na to, přesvědčit co nejvíce vydávajících 
poskytovatelů platebních služeb (např. 
bank), aby vydávali karty toho kterého 
schématu, což mezibankovní poplatky na 
trhu zpravidla zvyšuje, namísto aby je 
snižovalo, a je v rozporu s nastolováním 
cenové disciplíny, kterou se hospodářská 
soutěž v tržní ekonomice zpravidla 
projevuje. Regulace mezibankovních 
poplatků by fungování vnitřního trhu 
zlepšila.

služeb. Obchodníci tyto náklady na karty 
poté zahrnují do cen svého zboží a služeb. 
V praxi je hospodářská soutěž mezi 
karetními schématy z velké části zaměřena 
na to, přesvědčit co nejvíce vydávajících 
poskytovatelů platebních služeb (např. 
bank), aby vydávali karty toho kterého 
schématu, což mezibankovní poplatky na 
trhu zpravidla zvyšuje, namísto aby je 
snižovalo, a je v rozporu s nastolováním 
cenové disciplíny, kterou se hospodářská 
soutěž v tržní ekonomice zpravidla 
projevuje. Regulace mezibankovních 
poplatků by fungování vnitřního trhu 
zlepšila.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Adam Bielan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Stávající široká škála
mezibankovních poplatků a jejich výše
brání tomu, aby na trh vstoupili „noví“ 
aktéři s celounijní působností, jejichž 
podnikatelské modely by pracovaly s 
nižšími mezibankovními poplatky, a to je
ku škodě potenciálních úspor z rozsahu a 
sortimentu i ku škodě výsledného růstu 
efektivnosti. Uvedené má negativní dopady 
na maloobchodníky i spotřebitele a brání 
inovacím. Jelikož by celounijní aktéři 
museli vydávajícím bankám nabízet 
mezibankovní poplatky přinejmenším v 
maximální výši uplatňované na trhu, na 
nějž by chtěli vstoupit, dochází též ke 
konzervaci stávající roztříštěnosti trhu. Je 
rovněž možné, že vlivem tlaku bank na 
vyšší výnosy z mezibankovních poplatků 
jsou k odchodu z trhu nucena stávající 
domácí schémata, která operují s 

(11) Stávající vysoká úroveň
mezibankovních poplatků může bránit
tomu, aby na trh vstoupili „noví“ aktéři
s různými podnikatelskými modely ku 
škodě potenciálních úspor z rozsahu a 
sortimentu i ku škodě výsledného růstu 
efektivnosti. Uvedené má negativní dopady 
na maloobchodníky i spotřebitele a brání 
inovacím. Jelikož by celounijní aktéři 
museli vydávajícím bankám nabízet 
mezibankovní poplatky přinejmenším v 
maximální výši uplatňované na trhu, na 
nějž by chtěli vstoupit, dochází též ke 
konzervaci stávající roztříštěnosti trhu. Je 
rovněž možné, že vlivem tlaku bank na 
vyšší výnosy z mezibankovních poplatků 
jsou k odchodu z trhu nucena stávající 
domácí schémata, která operují s 
mezibankovními poplatky na nižší nebo 
nulové hladině. Spotřebitelé a obchodníci 
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mezibankovními poplatky na nižší nebo 
nulové hladině. Spotřebitelé a obchodníci 
tak mají omezený výběr, čelí vyšším 
cenám a nižší kvalitě platebních služeb a 
mají omezenou možnost využívat 
celounijních platebních řešení. 
Maloobchodníci navíc nemohou rozdíly v 
poplatcích překlenout tím, že by využívali 
služeb přijímání karet, jež nabízejí banky v 
jiných členských státech. Podle zvláštních 
pravidel, která uplatňují platební schémata, 
musí být na každou platební transakci 
uplatněn mezibankovní poplatek podle 
„prodejního místa“ (země 
maloobchodníka). Tato pravidla brání 
akceptujícím bankám v tom, aby své 
služby úspěšně nabízely v jiných členských 
státech,  a maloobchodníkům v tom, aby 
své náklady na platby snižovali ku 
prospěchu spotřebitelů.

tak mají omezený výběr, čelí vyšším 
cenám a nižší kvalitě platebních služeb a 
mají omezenou možnost využívat 
celounijních platebních řešení. 
Maloobchodníci navíc nemohou rozdíly v 
poplatcích překlenout tím, že by využívali 
služeb přijímání karet, jež nabízejí banky v 
jiných členských státech. Podle zvláštních 
pravidel, která uplatňují platební schémata, 
musí být na každou platební transakci 
uplatněn mezibankovní poplatek podle 
„prodejního místa“ (země 
maloobchodníka). Tato pravidla brání 
akceptujícím bankám v tom, aby své 
služby úspěšně nabízely v jiných členských 
státech,  a maloobchodníkům v tom, aby 
své náklady na platby snižovali ku 
prospěchu spotřebitelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V případě domácích transakcí bude 
zapotřebí určité přechodné období, jež 
poskytovatelům platebních služeb a 
schématům poskytne čas k tomu, aby se 
přizpůsobili novým požadavkům. Po 
uplynutí dvouletého období od vstupu 
tohoto nařízení v platnost by tedy v zájmu 
završení vnitřního trhu plateb založených 
na kartě měly být limity mezibankovních 
poplatků za transakce uskutečňované 
spotřebitelskými kartami rozšířeny na 
všechny, tj. přeshraniční i domácí, platby.

(17) V případě domácích transakcí bude 
zapotřebí určité přechodné období, jež 
poskytovatelům platebních služeb a 
schématům poskytne čas k tomu, aby se 
přizpůsobili novým požadavkům. Po 
uplynutí dvouletého období od vstupu 
tohoto nařízení v platnost budou stanoveny 
limity váženého průměru s cílem umožnit 
technologické inovace a odrážet různé 
úrovně vývoje na trzích platebních karet 
v různých členských státech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V zájmu snazší přeshraniční akceptace 
by se na veškeré (přeshraniční i domácí) 
transakce uskutečňované spotřebitelskými 
debetními kartami a platební transakce 
založené na těchto kartách měl vztahovat 
mezibankovní poplatek v maximální výši 
0,20 % a na veškeré (přeshraniční i 
domácí) transakce uskutečňované 
spotřebitelskými kreditními kartami a 
platební transakce založené na těchto 
kartách by se měl vztahovat mezibankovní 
poplatek v maximální výši 0,30 %.

(18) V zájmu snazší přeshraniční akceptace 
by se na veškeré přeshraniční transakce 
uskutečňované spotřebitelskými debetními 
kartami a platební transakce založené na 
těchto kartách měl vztahovat mezibankovní 
poplatek v maximální výši 0,20 % a na 
veškeré přeshraniční transakce 
uskutečňované spotřebitelskými kreditními 
kartami a platební transakce založené na 
těchto kartách by se měl vztahovat 
mezibankovní poplatek v maximální výši 
0,30 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V zájmu snazší přeshraniční akceptace 
by se na veškeré (přeshraniční i domácí)
transakce uskutečňované spotřebitelskými 
debetními kartami a platební transakce 
založené na těchto kartách měl vztahovat 
mezibankovní poplatek v maximální výši 
0,20 % a na veškeré (přeshraniční i 
domácí) transakce uskutečňované 
spotřebitelskými kreditními kartami a 
platební transakce založené na těchto 
kartách by se měl vztahovat mezibankovní 
poplatek v maximální výši 0,30 %.

(18) V zájmu snazší přeshraniční akceptace 
by se na veškeré domácí nebo 
přeshraniční transakce uskutečňované 
spotřebitelskými kreditními kartami a 
platební transakce založené na těchto 
kartách měl vztahovat mezibankovní 
poplatek v maximální výši 0,30 %.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V zájmu snazší přeshraniční akceptace 
by se na veškeré (přeshraniční i domácí) 
transakce uskutečňované spotřebitelskými 
debetními kartami a platební transakce 
založené na těchto kartách měl vztahovat 
mezibankovní poplatek v maximální výši 
0,20 % a na veškeré (přeshraniční i 
domácí) transakce uskutečňované 
spotřebitelskými kreditními kartami a 
platební transakce založené na těchto 
kartách by se měl vztahovat mezibankovní 
poplatek v maximální výši 0,30 %.

(18) V zájmu snazší přeshraniční akceptace 
by se na veškeré (přeshraniční i domácí) 
transakce uskutečňované spotřebitelskými 
debetními kartami a platební transakce 
založené na těchto kartách měl vztahovat 
poplatek v maximální výši 0,10 EUR za 
jednotlivou transakci a na veškeré 
(přeshraniční i domácí) transakce 
uskutečňované spotřebitelskými kreditními 
kartami a platební transakce založené na 
těchto kartách by se měl vztahovat pevně 
stanovený mezibankovní poplatek založený 
na skutečných nákladech na platbu, avšak 
minimálně 0,10 EUR za jednotlivou 
transakci.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Povinnost přijímat všechny karty 
představuje dvojí závazek, jejž ukládají 
vydávající poskytovatelé platebních služeb 
a schémata platebních karet příjemcům, 
kteří v souladu s touto povinností musí na 
straně jedné přijímat všechny karty téže 
značky (prvek „přijímání karet všech 
typů“) bez ohledu na rozdílné náklady 

vypouští se
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spojené s těmito kartami a na straně 
druhé musí karty přijímat bez ohledu na 
konkrétní banku, jež kartu vydala (prvek 
„přijímání karet od všech vydavatelů“). Je 
v zájmu spotřebitele, aby příjemce nemohl 
v rámci téže kategorie karet diskriminovat 
určité vydavatele či držitele karet a aby 
mu platební schémata a poskytovatelé 
platebních služeb mohli takový závazek 
uložit. Přestože je tedy prvek „přijímání 
karet od všech vydavatelů“ v rámci 
povinnosti přijímat všechny karty 
pravidlem v rámci určitého systému 
platebních karet obhajitelným, neboť 
předchází tomu, aby příjemci 
diskriminovali určité banky, jež vydaly 
určitou kartu, představuje prvek 
„přijímání karet všech typů“ v podstatě 
vázaný prodej, jímž je přijímání karet 
spojených s nízkými poplatky vázáno na 
přijímání karet spojených s poplatky 
vysokými. Vypuštění prvku „přijímání 
karet všech typů“ z povinnosti přijímat 
všechny karty by obchodníkům umožnilo, 
aby výběr platebních karet, jež přijímají, 
omezili pouze na platební karty spojené s 
nízkými (nižšími) náklady, což by v 
podobě snížených nákladů obchodníků 
přineslo prospěch též spotřebitelům. 
Obchodníci, kteří by přijímali debetní 
karty, by poté nebyli nuceni přijímat též 
karty kreditní, zatímco obchodníci 
přijímající kreditní karty by nebyli nuceni 
přijímat platební karty pro komerční 
klientelu. V zájmu ochrany spotřebitelů a 
jejich možnosti používat platební karty co 
nejčastěji by měli být obchodníci povinni 
přijímat veškeré karty, které jsou 
zpoplatněny týmž regulovaným 
mezibankovním poplatkem. Díky tomuto 
omezení by byla silnější konkurence 
nastolena i v prostředí karet, jejichž 
mezibankovní poplatky regulaci podle 
tohoto nařízení nepodléhají, neboť 
obchodníci by se dostali do silnější 
vyjednávací pozice, pokud jde o podmínky, 
za nichž tyto karty přijímají.
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Pozměňovací návrh 27
Adam Bielan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Povinnost přijímat všechny karty 
představuje dvojí závazek, jejž ukládají 
vydávající poskytovatelé platebních služeb 
a schémata platebních karet příjemcům, 
kteří v souladu s touto povinností musí na 
straně jedné přijímat všechny karty téže 
značky (prvek „přijímání karet všech 
typů“) bez ohledu na rozdílné náklady 
spojené s těmito kartami a na straně druhé 
musí karty přijímat bez ohledu na 
konkrétní banku, jež kartu vydala (prvek 
„přijímání karet od všech vydavatelů“). Je 
v zájmu spotřebitele, aby příjemce nemohl 
v rámci téže kategorie karet diskriminovat 
určité vydavatele či držitele karet a aby mu 
platební schémata a poskytovatelé 
platebních služeb mohli takový závazek 
uložit. Přestože je tedy prvek „přijímání 
karet od všech vydavatelů“ v rámci 
povinnosti přijímat všechny karty 
pravidlem v rámci určitého systému 
platebních karet obhajitelným, neboť 
předchází tomu, aby příjemci 
diskriminovali určité banky, jež vydaly 
určitou kartu, představuje prvek „přijímání 
karet všech typů“ v podstatě vázaný prodej, 
jímž je přijímání karet spojených s nízkými 
poplatky vázáno na přijímání karet 
spojených s poplatky vysokými. Vypuštění 
prvku „přijímání karet všech typů“ z 
povinnosti přijímat všechny karty by 
obchodníkům umožnilo, aby výběr 
platebních karet, jež přijímají, omezili 
pouze na platební karty spojené s nízkými 

(29) Povinnost přijímat všechny karty 
představuje dvojí závazek, jejž ukládají 
vydávající poskytovatelé platebních služeb 
a schémata platebních karet příjemcům, 
kteří v souladu s touto povinností musí na 
straně jedné přijímat všechny karty téže 
značky (prvek „přijímání karet všech 
typů“) bez ohledu na rozdílné náklady 
spojené s těmito kartami a na straně druhé 
musí karty přijímat bez ohledu na 
konkrétní banku, jež kartu vydala (prvek 
„přijímání karet od všech vydavatelů“). Je 
v zájmu spotřebitele, aby příjemce nemohl 
v rámci téže kategorie karet s týmž 
poplatkem diskriminovat určité vydavatele 
či držitele karet a aby mu platební 
schémata a poskytovatelé platebních služeb 
mohli takový závazek uložit. Přestože je 
tedy prvek „přijímání karet od všech 
vydavatelů“ v rámci povinnosti přijímat 
všechny karty pravidlem v rámci určitého 
systému platebních karet obhajitelným, 
neboť předchází tomu, aby příjemci 
diskriminovali určité banky, jež vydaly 
určitou kartu, představuje prvek „přijímání 
karet všech typů“ v podstatě vázaný prodej, 
jímž je přijímání karet spojených s nízkými 
poplatky vázáno na přijímání karet 
spojených s poplatky vysokými. Vypuštění 
prvku „přijímání karet všech typů“ z 
povinnosti přijímat všechny karty by 
obchodníkům umožnilo, aby výběr 
platebních karet, jež přijímají, omezili 
pouze na platební karty spojené s nízkými 
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(nižšími) náklady, což by v podobě 
snížených nákladů obchodníků přineslo 
prospěch též spotřebitelům. Obchodníci, 
kteří by přijímali debetní karty, by poté 
nebyli nuceni přijímat též karty kreditní, 
zatímco obchodníci přijímající kreditní 
karty by nebyli nuceni přijímat platební 
karty pro komerční klientelu. V zájmu 
ochrany spotřebitelů a jejich možnosti 
používat platební karty co nejčastěji by 
měli být obchodníci povinni přijímat 
veškeré karty, které jsou zpoplatněny týmž 
regulovaným mezibankovním poplatkem. 
Díky tomuto omezení by byla silnější 
konkurence nastolena i v prostředí karet, 
jejichž mezibankovní poplatky regulaci 
podle tohoto nařízení nepodléhají, neboť 
obchodníci by se dostali do silnější 
vyjednávací pozice, pokud jde o podmínky, 
za nichž tyto karty přijímají.

(nižšími) náklady, což by v podobě 
snížených nákladů obchodníků přineslo 
prospěch též spotřebitelům. Obchodníci, 
kteří by přijímali debetní karty, by poté 
nebyli nuceni přijímat též karty kreditní, 
zatímco obchodníci přijímající kreditní 
karty by nebyli nuceni přijímat platební 
karty pro komerční klientelu. V zájmu 
ochrany spotřebitelů a jejich možnosti 
používat platební karty co nejčastěji by 
měli být obchodníci povinni přijímat 
veškeré karty, které jsou zpoplatněny týmž 
poplatkem. Díky tomuto omezení by byla 
silnější konkurence nastolena i v prostředí 
karet, jejichž mezibankovní poplatky 
regulaci podle tohoto nařízení nepodléhají, 
neboť obchodníci by se dostali do silnější 
vyjednávací pozice, pokud jde o podmínky, 
za nichž tyto karty přijímají.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) K tomu, aby tato omezení povinnosti 
přijímat všechny karty mohla účinně 
fungovat, jsou nezbytné některé 
informace. Zaprvé by měli mít příjemci 
prostředky k identifikaci jednotlivých 
kategorií karet. Tyto jednotlivé kategorie 
by tedy měly být identifikovatelné opticky 
a na zařízení elektronicky. Zadruhé by 
měl být rovněž plátce informován o tom, 
zdali určité prodejní místo přijímá jeho 
platební prostředek či prostředky. Je 
nezbytné, aby případná omezení v 
používání určité značky oznamovali 
příjemci plátcům současně a za stejných 
podmínek, za jakých jim sdělují, že je 

vypouští se
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určitá značka přijímána.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) K tomu, aby v případě nesprávného 
používání tohoto nařízení nebo v případě 
sporů mezi uživateli a poskytovateli 
platebních služeb byla možná náprava, by 
měly členské státy zavést náležité a účinné 
postupy řešení mimosoudních stížností a 
nápravy. Členské státy by měly stanovit 
pravidla o pokutách, jež se uplatní v 
případě porušení tohoto nařízení, a měly by 
zajistit, aby byly tyto pokuty účinné a 
přiměřené, měly odrazující účinek a aby 
byly uplatňovány.

(31) K tomu, aby v případě nesprávného 
používání tohoto nařízení nebo v případě 
sporů mezi uživateli a poskytovateli 
platebních služeb byla možná náprava, by 
měly členské státy zavést náležité a účinné 
postupy řešení mimosoudních stížností a 
nápravy. Členské státy by měly na základě 
pokynů stanovených Evropským orgánem 
pro bankovnictví stanovit pravidla o 
pokutách, jež se uplatní v případě porušení 
tohoto nařízení, a měly by zajistit, aby byly 
tyto pokuty účinné a přiměřené, měly 
odrazující účinek a aby byly uplatňovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví jednotné technické 
a obchodní požadavky na transakce 
uskutečňované platebními kartami v rámci 
Unie, v jejichž případě jsou poskytovatel 
platebních služeb plátce i poskytovatel 
platebních služeb příjemce usazeni v Unii.

1. Toto nařízení stanoví jednotné technické 
a obchodní požadavky na transakce 
uskutečňované platebními kartami a 
digitální peněženkou v rámci Unie, v 
jejichž případě jsou poskytovatel 
platebních služeb plátce, plátce,
poskytovatel platebních služeb příjemce a 
příjemce usazeni v Unii.



PE526.051v01-00 12/45 AM\1013311CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Aby byly zaručeny rovné podmínky pro karty a další konkurenční elektronické platební 
nástroje, je důležité, aby předmětem navrhovaného nařízení byly i transakce prováděné 
pomocí elektronické peněženky. Je třeba poukázat na skutečnost, že obchodník se sídlem 
mimo EU by neměl těžit z navrhovaného nařízení pouze proto, že počítá se službami příjemce 
se sídlem v Unii.

Pozměňovací návrh 31
Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví jednotné technické 
a obchodní požadavky na transakce 
uskutečňované platebními kartami v rámci 
Unie, v jejichž případě jsou poskytovatel 
platebních služeb plátce i poskytovatel 
platebních služeb příjemce usazeni v Unii.

1. Toto nařízení stanoví jednotné technické 
a obchodní požadavky na transakce 
uskutečňované platebními kartami a 
digitální peněženkou v rámci Unie, v 
jejichž případě jsou poskytovatel 
platebních služeb plátce, plátce,
poskytovatel platebních služeb příjemce a 
příjemce usazeni v Unii.

Or. pl

Odůvodnění

Aby byly zajištěny konkurenční provozní podmínky, zdá se, že je nezbytné rozšířit oblast 
působnosti nařízení a zahrnout i digitální peněženky (např. Paypal). Digitální peněženky jsou 
platebním prostředkem, který přímo konkuruje kartám a dalším způsobům provádění plateb. 
Aby byly zajištěny stejné provozní podmínky pro karty a pro další konkurenční způsoby 
provádění elektronických plateb, je velmi důležité, aby se navrhované nařízení vztahovalo i na 
transakce prováděné za pomoci digitálních peněženek.

Pozměňovací návrh 32
Adam Bielan

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Toto nařízení se nevztahuje na 
transakce prováděné platebními kartami 
uskutečňované v rámci schématu 
platebních karet, u něhož je celkový počet 
karet vydaných klientům v Unii 
příslušným schématem platebních karet 
představuje nejvýše 1 % celkového počtu 
platebních karet vydaných všemi 
schématy platebních karet v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) transakce uskutečňované platebními 
kartami pro komerční klientelu;

a) platební karty pro komerční klientelu;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) transakce uskutečňované kartami, jež 
vydala třístranná schémata platebních 
karet.

c) karty, jež vydala třístranná schémata 
platebních karet.

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Adam Bielan

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) transakce uskutečňované kartami, jež 
vydala třístranná schémata platebních 
karet.

c) transakce uskutečňované kartami, jež 
byly vydány v rámci třístranných schémat
platebních karet.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Adam Bielan

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „transakcí uskutečněnou debetní kartou“ 
platební transakce uskutečněná kartou, 
včetně transakce uskutečněné předplacenou 
kartou, která je vázána na běžný či 
vkladový účet, z nějž jsou transakce 
odepisovány do 48 hodin od své
autorizace či iniciování;

4) „transakcí uskutečněnou debetní kartou“ 
platební transakce uskutečněná kartou, 
včetně transakce uskutečněné předplacenou 
kartou, která je vázána na běžný či 
vkladový účet, z nějž jsou transakce 
odepisovány do dvou dnů od přijetí 
platebního příkazu vydavatelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „transakcí uskutečněnou debetní kartou“ 
platební transakce uskutečněná kartou, 
včetně transakce uskutečněné předplacenou 
kartou, která je vázána na běžný či 

4) „transakcí uskutečněnou debetní kartou“ 
platební transakce uskutečněná kartou, 
včetně transakce uskutečněné předplacenou 
kartou, která je vázána na běžný či 
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vkladový účet, z nějž jsou transakce 
odepisovány do 48 hodin od své 
autorizace či iniciování;

vkladový účet, z nějž jsou transakce 
odepisovány okamžitě po své autorizaci či 
iniciování;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Adam Bielan

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „transakcí uskutečněnou kreditní 
kartou“ platební transakce uskutečněná 
kartou, která je vypořádána za více než 48 
hodin od své autorizace či iniciování;

5) „transakcí uskutečněnou kreditní 
kartou“ platební transakce uskutečněná 
kartou, která je odepsána za více než dva 
pracovní dny od přijetí platebního příkazu 
vydavatelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „transakcí uskutečněnou kreditní 
kartou“ platební transakce uskutečněná 
kartou, která je vypořádána za více než 48 
hodin od své autorizace či iniciování;

5) „transakcí uskutečněnou kreditní 
kartou“ platební transakce uskutečněná 
kartou, která je vypořádána po své
autorizaci či iniciování;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) „platební kartou“ debetní nebo 
kreditní karta, která opravňuje držitele 
provádět hotovostní platby, nebo 
umožňuje držiteli podávat platební příkazy 
prostřednictvím obchodníka nebo 
akceptanta, a kterou obchodník akceptuje, 
aby obdržel dlužné finanční prostředky;

Or. pl

Odůvodnění

Návrh nařízení obsahuje odkazy na „platební karty“, ale nedefinuje tento pojem. Zavedení 
technologicky neutrální definice „platební karty“ umožňuje definovat rozsah tohoto pojmu.

Pozměňovací návrh 41
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) „mezibankovním poplatkem“ poplatek 
hrazený za jednotlivé transakce přímo či 
nepřímo (tj. prostřednictvím třetí osoby) 
mezi poskytovateli platebních služeb plátce 
a příjemce, kteří se účastní transakce 
uskutečňované platební kartou nebo 
založené na platební kartě;

9) „mezibankovním poplatkem“ poplatek 
hrazený přímo či nepřímo (tj. 
prostřednictvím třetí osoby) mezi 
poskytovateli platebních služeb plátce a 
příjemce, kteří se účastní transakce 
uskutečňované platební kartou nebo 
založené na platební kartě. Mezibankovní 
poplatek může být buď explicitní ve 
čtyřstranném schématu platebních karet 
(poplatek platí jedna právnická osoba jiné 
právnické osobě), nebo implicitní ve 
třístranném schématu (interní převod 
mezi akceptující a vydávající obchodní 
složkou jedné a téže právnické osoby). 
Zahrnuje i poplatek nebo slevu hrazené 
nebo nabízené mezi poskytovatelem 
platebních služeb plátce a co-
brandovaným partnerem nebo agentem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) „mezibankovním poplatkem“ poplatek 
hrazený za jednotlivé transakce přímo či 
nepřímo (tj. prostřednictvím třetí osoby) 
mezi poskytovateli platebních služeb plátce 
a příjemce, kteří se účastní transakce 
uskutečňované platební kartou nebo 
založené na platební kartě;

9) „mezibankovním poplatkem“ poplatek 
hrazený za jednotlivé transakce přímo či 
nepřímo (tj. prostřednictvím třetí osoby) 
mezi poskytovateli platebních služeb plátce 
a příjemce, kteří se účastní transakce 
uskutečňované platební kartou nebo 
založené na platební kartě. Mezibankovní 
poplatek může být buď otevřený ve 
čtyřstranném schématu platebních karet 
(poplatek platí jedna právnická osoba jiné 
právnické osobě), nebo skrytý ve 
třístranném schématu (interní převod 
mezi akceptující a vydávající obchodní 
složkou jedné a téže právnické osoby). 
Zahrnuje i poplatek nebo slevy hrazené 
nebo nabízené mezi poskytovatelem 
platebních služeb plátce a co-
brandovaným partnerem nebo agentem;

Or. pl

Pozměňovací návrh 43
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) „třístranným schématem platebních 
karet“ schéma platebních karet, v němž 
jsou z platebního účtu, jejž toto schéma 
vede jménem držitele karty, prováděny 
platby na platební účet, jejž toto schéma
vede jménem příjemce, a v němž jsou 
podle téhož vzorce uskutečňovány 

15) „třístranným schématem platebních 
karet“ schéma platebních karet, v němž 
jsou z platebního účtu, jejž toto schéma 
vede jménem plátce, prováděny platby na 
platební účet, jejž toto schéma vede 
jménem příjemce, a v němž jsou podle 
téhož vzorce uskutečňovány transakce 
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transakce založené na kartě. Jestliže 
třístranné schéma platebních karet uděluje 
jiným poskytovatelům platebních služeb 
licence na vydávání nebo akceptaci 
platebních karet, má se za to, že se jedná o 
čtyřstranné schéma platebních karet;

založené na kartě. Jestliže třístranné 
schéma platebních karet uděluje jiným 
poskytovatelům platebních služeb licence 
na vydávání nebo akceptaci platebních 
karet, nebo vydává platební karty s co-
brandovaným partnerem nebo 
prostřednictvím agenta, má se za to, že se 
jedná o čtyřstranné schéma platebních 
karet;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25a) „digitální peněženkou“ služba 
umožňující držiteli digitální peněženky 
přístup k identifikačním a platebním 
prostředkům, jejich správě a jejich 
používání za účelem provedení plateb. 
Tato služba může být umístěna na 
zařízení, jehož vlastníkem je držitel 
elektronické peněženky, např. na 
mobilním telefonu nebo na PC, nebo 
může být vzdáleně umístěna na serveru 
(nebo může jít o kombinaci obojího), ale 
je v každém případě pod kontrolou 
držitele. Obchodník, s nímž je v souvislosti 
s elektronickou peněženkou uzavírána 
smlouva, se nazývá „obchodník 
mezidodavatel“;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 25 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25a) „váženým průměrem“ ve vztahu 
k mezibankovním poplatkům celkový 
objem zaplacených mezibankovních 
poplatků u kreditních nebo debetních 
karet vydělený celkovým množstvím 
příslušných transakcí za stejné období;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25a) „digitální peněženkou“ služba 
umožňující držiteli peněženky získat 
přístup k identifikačním a platebním 
nástrojům, spravovat je a používat je 
s cílem provádět platby. Tato služba může 
být umístěna na zařízení, jehož vlastníkem 
je držitel elektronické peněženky, např. na 
mobilním telefonu nebo na PC, nebo 
může být vzdáleně umístěna na serveru 
(nebo může jít o kombinaci obojího), ale 
musí být v každém případě pod kontrolou 
držitele. Akceptant, s nímž je v souvislosti 
s elektronickou peněženkou uzavírána 
smlouva, se nazývá „sub-akceptant“;

Or. pl

Odůvodnění

Má-li nařízení zahrnovat i digitální peněženky, je důležité, aby jeho ustanovení obsahovala i 
definici digitální peněženky.

Pozměňovací návrh 47
Matteo Salvini
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 25 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25b) „průměrem“ ve vztahu 
k mezibankovním poplatkům celkový
objem zaplacených mezibankovních 
poplatků u kreditních nebo debetních 
karet vydělený celkovým množstvím 
příslušných transakcí za stejné období;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Mezibankovní poplatky za přeshraniční 
transakce uskutečňované spotřebitelskými 
debetními a kreditními kartami

Mezibankovní poplatky za přeshraniční 
spotřebitelské debetní a kreditní karty

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat za přeshraniční 
transakce uskutečňované debetními 
kartami žádné mezibankovní poplatky 
účtované za jednotlivou transakci ani jiná 

1. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat za přeshraniční 
transakce uskutečňované debetními 
kartami žádné mezibankovní poplatky 
účtované za jednotlivou transakci ani jiná 
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sjednaná protiplnění s rovnocenným cílem 
či účinkem, jejichž výše přesahuje 0,2 % z 
hodnoty transakce.

sjednaná protiplnění s rovnocenným cílem 
či účinkem, jejichž výše průměrně 
přesahuje 0,2 % z hodnoty transakce.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat za přeshraniční 
transakce uskutečňované debetními
kartami žádné mezibankovní poplatky 
účtované za jednotlivou transakci ani jiná 
sjednaná protiplnění s rovnocenným cílem 
či účinkem, jejichž výše přesahuje 0,2 % z 
hodnoty transakce.

1. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat za přeshraniční 
transakce uskutečňované kartami žádné 
mezibankovní poplatky účtované za 
jednotlivou transakci ani jiná sjednaná 
protiplnění s rovnocenným cílem či 
účinkem, jejichž výše přesahuje 0,3 % z 
hodnoty transakce.

Or. fr

Odůvodnění

Není důvod dělat rozdíl mezi debetními a kreditními kartami.

Pozměňovací návrh 51
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v 
platnost nesmějí poskytovatelé platebních 
služeb nabízet ani požadovat za 
přeshraniční transakce uskutečňované 

vypouští se
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kreditními kartami žádné mezibankovní 
poplatky účtované za jednotlivou 
transakci ani jiná sjednaná protiplnění s 
rovnocenným cílem či účinkem, jejichž 
výše přesahuje 0,3 % z hodnoty transakce.

Or. fr

Odůvodnění

Není důvod dělat rozdíl mezi debetními a kreditními kartami.

Pozměňovací návrh 52
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat za přeshraniční 
transakce uskutečňované kreditními 
kartami žádné mezibankovní poplatky 
účtované za jednotlivou transakci ani jiná 
sjednaná protiplnění s rovnocenným cílem 
či účinkem, jejichž výše přesahuje 0,3 % z 
hodnoty transakce.

2. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat za přeshraniční 
transakce uskutečňované debetními 
kartami žádné mezibankovní poplatky 
účtované za jednotlivou transakci ani jiná 
sjednaná protiplnění s rovnocenným cílem 
či účinkem, jejichž výše průměrně 
přesahuje 0,3 % z hodnoty transakce.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zakazují se veškerá ustanovení smluv 
nebo jiných druhů dohod, která vylučují 
uplatňování odstavců 1 nebo 2, nebo 
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v nichž jsou uvedeny vyšší sazby 
mezibankovních poplatků, než jsou 
stanoveny v odstavcích 1 nebo 2. 
V případě, že smlouva nebo jiný druh 
dohody vylučuje uplatňování odstavců 1 
nebo 2, nebo pokud smlouva nebo jiný 
druh dohody stanoví vyšší sazbu 
mezibankovního poplatku, než je sazba 
stanovená v odstavcích 1 nebo 2, použije 
se nejvyšší možná sazba předpokládaná 
v odstavcích 1 nebo 2.

Or. pl

Odůvodnění

Aby ustanovení bylo účinné, je třeba zdůraznit, že v případech, kdy není uplatněna regulace, 
se použije nejvyšší možná sazba mezibankovního poplatku. Tak se předejde nesrovnalostem 
vyplývajícím z vnitrostátních předpisů.

Pozměňovací návrh 54
Catherine Stihler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou ve svých 
vnitrostátních právních předpisech 
zachovat nebo zavést nižší stropy.

Or. en

Odůvodnění

Strop u vícestranných mezibankovních poplatků by neměl být důvodem, aby se u stávajících 
vnitrostátních schémat nebo u nových účastníků s nižšími vícestrannými mezibankovními 
poplatky tyto poplatky zvyšovaly na úroveň stropu. Navrhovaný strop by neměl ohrožovat 
dobře fungující vnitrostátní trhy, což by mělo neblahý vliv na spotřebitele.

Pozměňovací návrh 55
Matteo Salvini
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Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 4 vypouští se
Mezibankovní poplatky za všechny 
transakce uskutečňované spotřebitelskými 
debetními a kreditními kartami
1. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat žádné 
mezibankovní poplatky účtované za 
jednotlivou transakci ani jiná sjednaná 
protiplnění s rovnocenným cílem či 
účinkem, jejichž výše přesahuje 0,2 % z 
hodnoty transakce založené na debetní 
kartě.
2. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat žádné 
mezibankovní poplatky účtované za 
jednotlivou transakci ani jiná sjednaná 
protiplnění s rovnocenným cílem či 
účinkem, jejichž výše přesahuje 0,3 % z 
hodnoty transakce založené na kreditní 
kartě.

Or. en

Odůvodnění

Výši mezibankovních poplatků, kromě mezibankovních poplatků v rámci EHP 
(přeshraničních), kterými se zabývá článek 3, by neměla určovat EU, ale měly by ji stanovit 
vnitrostátní orgány v členských státech, pokud to tyto orgány považují za vhodné. Vzhledem k 
velmi rozdílnému vývoji karetních plateb v jednotlivých členských státech nebude jediná sazba 
stanovená na úrovni EU vhodná pro všechny členské státy .

Pozměňovací návrh 56
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Čl. 4 – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Mezibankovní poplatky za všechny
transakce uskutečňované spotřebitelskými 
debetními a kreditními kartami

Mezibankovní poplatky za transakce 
uskutečňované spotřebitelskými debetními 
a kreditními kartami na vnitrostátní úrovni

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat žádné mezibankovní 
poplatky účtované za jednotlivou transakci 
ani jiná sjednaná protiplnění s 
rovnocenným cílem či účinkem, jejichž 
výše přesahuje 0,2 % z hodnoty transakce 
založené na debetní kartě.

1. S účinností k okamžiku uplynutí šesti 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v 
platnost nesmějí poskytovatelé platebních 
služeb nabízet ani požadovat žádné 
mezibankovní poplatky účtované za 
jednotlivou transakci ani jiná sjednaná 
protiplnění s rovnocenným cílem či 
účinkem, jejichž výše přesahuje 0,2 % z 
hodnoty transakce založené na debetní 
kartě.

Or. pl

Odůvodnění

Navrhované přechodné období pro uplatňování nových povinností týkajících se nejvyšší 
možné sazby mezibankovních poplatků pro všechny transakce se zdá být příliš dlouhé. Pro 
přeshraniční transakce se plánuje období pouhých dvou měsíců. Šest měsíců pro všechny 
transakce se proto jeví jako přiměřený časový rámec pro přizpůsobení činností novým 
předpisům.

Pozměňovací návrh 58
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat žádné mezibankovní 
poplatky účtované za jednotlivou transakci 
ani jiná sjednaná protiplnění s 
rovnocenným cílem či účinkem, jejichž 
výše přesahuje 0,2 % z hodnoty transakce 
založené na debetní kartě.

1. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat žádné mezibankovní 
poplatky účtované za jednotlivou transakci 
ani jiná sjednaná protiplnění s 
rovnocenným cílem či účinkem, jejichž 
výše přesahuje 0,2 % váženého průměru z 
hodnoty transakce založené na debetní 
kartě.

Or. en

Odůvodnění

Absolutní strop pro mezibankovní poplatky, jak navrhuje Komise, by neodrážel různorodý 
vývoj trhů plateb prováděných platebními kartami v různých členských státech. Míra 
váženého průměru na vnitrostátní úrovni by umožnila určitou flexibilitu, která by dovolila 
investovat do nových technologií, bezpečnostních prvků nebo do zlepšení infrastruktur 
karetních plateb v zemích, kde nejsou řádně rozvinuty.

Pozměňovací návrh 59
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat žádné mezibankovní 
poplatky účtované za jednotlivou transakci 
ani jiná sjednaná protiplnění s 
rovnocenným cílem či účinkem, jejichž 
výše přesahuje 0,2 % z hodnoty transakce 
založené na debetní kartě.

1. S účinností k okamžiku uplynutí 
jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v 
platnost nesmějí poskytovatelé platebních 
služeb nabízet ani požadovat žádné 
mezibankovní poplatky účtované za 
jednotlivou transakci ani jiná sjednaná 
protiplnění s rovnocenným cílem či 
účinkem, jejichž výše přesahuje 0,2 % z 
hodnoty transakce založené na debetní 
kartě.

Or. en
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Odůvodnění

Stropy by měly vstoupit v platnost dříve na vnitrostátní úrovni, neboť tam se pociťuje největší 
zátěž, pokud jde o vícestranné mezibankovní poplatky.

Pozměňovací návrh 60
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat žádné mezibankovní 
poplatky účtované za jednotlivou transakci 
ani jiná sjednaná protiplnění s 
rovnocenným cílem či účinkem, jejichž 
výše přesahuje 0,2 % z hodnoty transakce 
založené na debetní kartě.

1. S účinností k okamžiku uplynutí 
jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v 
platnost nesmějí poskytovatelé platebních 
služeb nabízet ani požadovat žádné 
mezibankovní poplatky účtované za 
jednotlivou transakci ani jiná sjednaná 
protiplnění s rovnocenným cílem či 
účinkem, jejichž výše přesahuje 0,3 % z 
hodnoty transakce založené na kartě.

Or. fr

Odůvodnění

Není důvod dělat rozdíl mezi debetními a kreditními kartami. Pokud jde o prahové hodnoty, u 
domácích plateb je třeba je zmírnit, aby se regulačním orgánům dostalo dostatečné flexibility 
a mohly přizpůsobit jejich výši podle struktury trhu a rovnováhy mezi vydávajícími bankami a 
akceptujícími bankami.

Pozměňovací návrh 61
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat žádné mezibankovní 
poplatky účtované za jednotlivou transakci 

1. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat žádné mezibankovní 
poplatky účtované za jednotlivou transakci 
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ani jiná sjednaná protiplnění s 
rovnocenným cílem či účinkem, jejichž 
výše přesahuje 0,2 % z hodnoty transakce
založené na debetní kartě.

ani jiná sjednaná protiplnění s 
rovnocenným cílem či účinkem, jejichž 
výše přesahuje 0,10 EUR za jednotlivou 
transakci založenou na debetní kartě, 
přičemž jsou stanoveny poměrné poplatky 
za mikroplatby.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat žádné 
mezibankovní poplatky účtované za 
jednotlivou transakci ani jiná sjednaná 
protiplnění s rovnocenným cílem či 
účinkem, jejichž výše přesahuje 0,3 % z 
hodnoty transakce založené na kreditní 
kartě.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Není důvod dělat rozdíl mezi debetními a kreditními kartami.

Pozměňovací návrh 63
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 2. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
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let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat žádné mezibankovní 
poplatky účtované za jednotlivou transakci 
ani jiná sjednaná protiplnění s 
rovnocenným cílem či účinkem, jejichž 
výše přesahuje 0,3 % z hodnoty transakce 
založené na kreditní kartě.

let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat žádné mezibankovní 
poplatky účtované za jednotlivou transakci 
ani jiná sjednaná protiplnění s 
rovnocenným cílem či účinkem, jejichž 
výše přesahuje 0,3 % váženého průměru z 
hodnoty transakce založené na kreditní 
kartě.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat žádné mezibankovní 
poplatky účtované za jednotlivou transakci 
ani jiná sjednaná protiplnění s 
rovnocenným cílem či účinkem, jejichž 
výše přesahuje 0,3 % z hodnoty transakce 
založené na kreditní kartě.

2. S účinností k okamžiku uplynutí šesti 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v 
platnost nesmějí poskytovatelé platebních 
služeb nabízet ani požadovat žádné 
mezibankovní poplatky účtované za 
jednotlivou transakci ani jiná sjednaná 
protiplnění s rovnocenným cílem či 
účinkem, jejichž výše přesahuje 0,3 % z 
hodnoty transakce založené na kreditní 
kartě.

Or. pl

Pozměňovací návrh 65
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 

2. S účinností k okamžiku uplynutí 
jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v 
platnost nesmějí poskytovatelé platebních 
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nabízet ani požadovat žádné mezibankovní 
poplatky účtované za jednotlivou transakci 
ani jiná sjednaná protiplnění s 
rovnocenným cílem či účinkem, jejichž 
výše přesahuje 0,3 % z hodnoty transakce 
založené na kreditní kartě.

služeb nabízet ani požadovat žádné 
mezibankovní poplatky účtované za 
jednotlivou transakci ani jiná sjednaná 
protiplnění s rovnocenným cílem či 
účinkem, jejichž výše přesahuje 0,3 % z 
hodnoty transakce založené na kreditní 
kartě.

Or. en

Odůvodnění

Stropy by měly vstoupit v platnost dříve na vnitrostátní úrovni, neboť tam se pociťuje největší 
zátěž, pokud jde o vícestranné mezibankovní poplatky.

Pozměňovací návrh 66
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
nesmějí poskytovatelé platebních služeb 
nabízet ani požadovat žádné mezibankovní 
poplatky účtované za jednotlivou transakci 
ani jiná sjednaná protiplnění s 
rovnocenným cílem či účinkem, jejichž 
výše přesahuje 0,3 % z hodnoty transakce
založené na kreditní kartě.

2. S účinností k okamžiku uplynutí dvou 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
budou poskytovatelé platebních služeb 
nabízet nebo požadovat pevně stanovené
mezibankovní poplatky účtované za 
jednotlivou transakci ani jiná sjednaná 
protiplnění s rovnocenným cílem či 
účinkem, které jsou založeny na 
skutečných nákladech na platbu a jejichž 
výše přesahuje 0,10 EUR za jednotlivou 
transakci založenou na kreditní kartě.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zakazují se veškerá ustanovení smluv 
nebo jiných druhů dohod, která vylučují 
uplatňování odstavců 1 nebo 2, nebo 
v nichž jsou uvedeny vyšší sazby 
mezibankovních poplatků, než jsou 
stanoveny v odstavcích 1 nebo 2. 
V případě, že smlouva nebo jiný druh 
dohody vylučuje uplatňování odstavců 1 
nebo 2, nebo pokud smlouva nebo jiný 
druh dohody stanoví vyšší sazbu 
mezibankovního poplatku, než je sazba 
stanovená v odstavcích 1 nebo 2, použije 
se nejvyšší možná sazba předpokládaná 
v odstavcích 1 nebo 2.

Or. pl

Pozměňovací návrh 68
Catherine Stihler

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou ve svých 
vnitrostátních právních předpisech 
zachovat nebo zavést nižší stropy.

Or. en

Odůvodnění

Strop u vícestranných mezibankovních poplatků by neměl být důvodem, aby se u stávajících 
vnitrostátních schémat nebo u nových účastníků s nižšími vícestrannými mezibankovními 
poplatky tyto poplatky zvyšovaly na úroveň stropu. Navrhovaný strop by neměl ohrožovat 
dobře fungující vnitrostátní trhy, což by mělo neblahý vliv na spotřebitele.

Pozměňovací návrh 69
Preslav Borissov
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou ve svých 
vnitrostátních právních předpisech 
zachovat nebo zavést nižší stropy nebo 
opatření s rovnocenným cílem nebo 
účinkem.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované stropy by neměly poškozovat dobře fungující vnitrostátní trhy, na nichž jsou 
mezibankovní poplatky nižší nebo žádné, zejména v zemích s levnými a účinnými 
vnitrostátními schématy debetních karet.

Pozměňovací návrh 70
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pro účely uplatňování limitů podle článků 
3 a 4 je za součást mezibankovního 
poplatku považována čistá náhrada, kterou 
vydávající banka obdrží od schématu 
platebních karet za platební transakce či 
související činnosti.

Pro účely uplatňování limitů podle článků 
3 a 4 je za součást mezibankovního 
poplatku považována čistá náhrada, kterou 
vydávající banka obdrží od schématu 
platebních karet za platební transakce či 
související činnosti. Akceptantovi by měla 
být účtována pouze částka stanovená 
v tomto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by mělo být jasné, aby schémata platebních karet nezvyšovala náklady například na 
licence a povolení atd., které by pak byly přeneseny na maloobchodníky a spotřebitele.

Pozměňovací návrh 71
Małgorzata Handzlik
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Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Skryté mezibankovní poplatky

1. Třístranná schémata platebních karet 
obnášejí skryté mezibankovní poplatky, 
které by měly být omezeny stropem, stejně 
jako otevřené mezibankovní poplatky 
uvedené v odstavcích 3 a 4.
2. Aby bylo zajištěno dodržení tohoto 
požadavku, mají třístranná schémata 
platebních karet samostatné účty pro 
obchodní činnosti spojené s akceptací 
spotřebitelských karet a pro obchodní 
činnosti spojené s vydáváním 
spotřebitelských karet. Mělo by to být 
provedeno stejně, jako kdyby tyto činnosti 
byly prováděny právně samostatnými 
subjekty, což umožní zjistit veškeré složky 
nákladů a příjmů (a základ pro jejich 
výpočet a podrobné vysvětlení použitých 
metod) související s vydáváním a 
akceptací v rámci schématu, včetně 
podrobného rozpisu dlouhodobých aktiv a 
strukturálních nákladů. U třístranných 
schémat platebních karet existuje rovněž 
povinnost zveřejnit náklady na interní 
převody, aby bylo zajištěno dodržování 
stropů pro skryté mezibankovní poplatky a 
nedocházelo ke vzájemnému dotování.
3. Pro účely uplatňování stropů podle 
článků 1 a 2 je za součást 
mezibankovního poplatku považována 
čistá náhrada, kterou sekce odpovídající 
za vydávání spotřebitelských karet obdrží 
od sekce spojené se schématem platebních 
karet za platební transakce či související 
činnosti.
4. Aby bylo zajištěno dodržování odstavců 
1 a 2, mají třístranná schémata platebních 
karet povinnost jmenovat správce, který 
předkládá příslušným orgánům 
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stanoveným v článku 13 a násl. výroční 
zprávy týkající se dodržování ustanovení 
odstavců 1 a 2 v předchozím roce ze 
strany třístranných schémat. Prováděcí 
předpisy týkající se jmenování správce 
jsou uvedeny v příloze X.

Or. pl

Odůvodnění

Bod odůvodnění 22 uvádí, že třístranná schémata platebních karet obnášejí skryté 
mezibankovní poplatky. Aby byly zajištěny rovné provozní podmínky, měla by být výše 
skrytých mezibankovních poplatků regulována stejně, jako u otevřených mezibankovních 
poplatků. Aby nedocházelo k obcházení těchto ustanovení, by přiměřeným řešením byl 
požadavek na jmenování správce. Správci jsou povinni, jak tomu je v současné době, 
předkládat výroční zprávy o dodržování vážených průměrů.

Pozměňovací návrh 72
Adam Bielan

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Schémata platebních karet a 
zpracovatelé musí být z hlediska právní 
formy, organizace a rozhodovacích 
procesů vzájemně nezávislí. Nesmějí dělat 
žádné rozdíly mezi svými dceřinými 
společnostmi či podílníky na straně jedné a 
uživateli těchto schémat a dalšími 
smluvními partnery na straně druhé, a 
zejména nesmějí poskytování žádné 
služby, kterou nabízejí, podmiňovat tím, 
aby jejich smluvní partner akceptoval 
některou další jimi nabízenou službu.

1. Schémata platebních karet a 
zpracovatelé nesmějí dělat žádné rozdíly 
mezi svými dceřinými společnostmi či 
podílníky na straně jedné a uživateli těchto 
schémat a dalšími smluvními partnery na 
straně druhé, a zejména nesmějí 
poskytování žádné služby, kterou nabízejí, 
podmiňovat tím, aby jejich smluvní partner 
akceptoval některou další jimi nabízenou 
službu.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Preslav Borissov
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při uzavírání smlouvy 
s poskytovatelem platebních služeb bude 
mít spotřebitel možnost se rozhodnout, zda 
na své kartě, telekomunikačním 
digitálním či informačně-technologickém 
zařízení potřebuje dvě či více značek 
platebních prostředků. Před podepsáním 
smlouvy dodá poskytovatel platebních 
služeb spotřebiteli jasné a objektivní 
informace o dostupných značkách 
platebních prostředků a jejich 
charakteristických rysech souvisejících 
s používáním, rozsahem funkcí, náklady a 
bezpečností.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při uzavírání smlouvy 
s poskytovatelem platebních služeb obdrží 
spotřebitel jasné a objektivní informace a 
bude mít možnost se rozhodnout, zda na 
své kartě, telekomunikačním digitálním či 
informačně-technologickém zařízení 
potřebuje dvě či více značek platebních 
prostředků. 

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Umožňuje-li platební zařízení volit mezi 
různými značkami platebních prostředků, 
určí značku, jež má být použita při dané 
platební transakci, plátce v prodejním 
místě.

5. Umožňuje-li platební zařízení volit mezi 
různými značkami platebních prostředků, 
určí značku, jež má být použita při dané 
platební transakci, plátce v prodejním 
místě. Před podepsáním smlouvy dodá 
poskytovatel platebních služeb spotřebiteli 
jasné a objektivní informace o všech 
dostupných značkách platebních 
prostředků i o s nimi souvisejících 
mezibankovních poplatcích a o jejich 
charakteristických rysech.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Schémata platebních karet, vydavatelé, 
akceptanti a poskytovatelé infrastruktury 
platebních karet nesmějí do platebního 
prostředku ani do zařízení používaného v 
prodejním místě vkládat automatické 
mechanismy, software ani zařízení, které 
by plátce při užívání platebního prostředku, 
na němž je umístěno několik značek, 
omezovaly ve výběru aplikace.

6. Schémata platebních karet, vydavatelé, 
akceptanti, obchodníci a poskytovatelé 
infrastruktury platebních karet nesmějí do 
platebního prostředku ani do zařízení 
používaného v prodejním místě vkládat 
automatické mechanismy, software ani 
zařízení, které by plátce při užívání 
platebního prostředku, na němž je 
umístěno několik značek, omezovaly ve 
výběru aplikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Bernadette Vergnaud
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Návrh nařízení
Čl. 9 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zákaz používání jednotných poplatků Poplatky

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Adam Bielan

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud obchodníci písemně nepožádají 
akceptující poskytovatele platebních 
služeb, aby jim účtované transakční 
poplatky účtovali v jednotné výši, jsou 
akceptanti povinni tyto transakční poplatky 
účtované obchodníkům nabízet a účtovat 
příjemcům za jednotlivé kategorie a značky 
platebních karet ve výši, která je položkově 
specifikována.

1. Pokud obchodníci písemně nepožádají 
akceptující poskytovatele platebních 
služeb, aby jim účtované transakční 
poplatky účtovali v jednotné výši, jsou 
akceptanti povinni tyto transakční poplatky 
účtované obchodníkům nabízet a účtovat 
příjemcům za jednotlivé kategorie a značky 
platebních karet s různými 
mezibankovními poplatky ve výši, která je 
položkově specifikována.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Každé snížení mezibankovních 
poplatků provedené podle článků 3 a 4 
tohoto nařízení nebo na základě 
rozhodnutí příslušných orgánů uvedených 
v článku 13 musí být doprovázeno 
přinejmenším rovnocenným snížením 
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poplatků účtovaných obchodníkům, které 
fakturují akceptující poskytovatelé 
platebních služeb příjemcům.

Or. fr

Odůvodnění

Toto nařízení by nemělo žádný účinek, pokud by akceptanti neodrazili snížení mezibankovních 
poplatků do poplatků účtovaných obchodníkům.

Pozměňovací návrh 80
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 10 vypouští se
Povinnost přijímat všechny karty 
(„Honour All Cards Rule“)
1. Platební schémata a poskytovatelé 
platebních služeb nesmějí uplatňovat 
pravidla, jež mohou příjemce, kteří 
přijímají karty a další platební prostředky 
vydané jedním vydávajícím 
poskytovatelem platebních služeb v rámci 
určitého schématu platebních prostředků, 
zavazovat k tomu, aby přijímali rovněž 
další platební prostředky téže značky či 
kategorie vydané jinými vydávajícími 
poskytovateli platebních služeb v rámci 
téhož schématu, s výjimkou případů, kdy 
tyto platební prostředky podléhají témuž 
regulovanému mezibankovnímu poplatku.
2. Omezením povinnosti přijímat všechny 
karty podle odstavce 1 není dotčena 
možnost, aby platební schémata a 
poskytovatelé platebních služeb stanovili, 
že určité karty nelze odmítnout na základě 
totožnosti vydávajícího poskytovatele 
platebních služeb či držitele karty.
3. Obchodníci, kteří se rozhodnou 
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nepřijímat všechny karty či jiné platební 
prostředky určitého schématu platebních 
karet, jsou povinni o tom spotřebitele 
informovat srozumitelným a 
jednoznačným způsobem a ve stejném 
okamžiku, kdy spotřebitele informují o 
tom, že přijímají jiné karty a platební 
prostředky tohoto schématu. Uvedená 
informace musí být uvedena na viditelném 
místě u vchodu do obchodu, u pokladny 
nebo na internetové stránce či jiném 
použitelném elektronickém či mobilním 
nosiči dat a musí být plátci poskytnuta v 
dostatečném předstihu před tím, než s 
příjemcem uzavře kupní smlouvu.
4. Vydávající poskytovatelé platebních 
služeb zajistí, aby byly jejich platební 
prostředky opticky a elektronicky 
identifikovatelné a aby příjemcům 
umožňovaly jednoznačně identifikovat, 
které značky a kategorie předplacených, 
debetních či kreditních karet, platebních 
karet pro komerční klientelu či plateb 
založených na těchto kartách daný plátce 
zvolil.

Or. en

Odůvodnění

Omezení povinnosti přijímat všechny karty by vedlo k omezenému používání karet, neboť 
spotřebitelé by již neměli jistotu, zda obchodník jejich kartu přijme či nepřijme.

Pozměňovací návrh 81
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Platební schémata a poskytovatelé 
platebních služeb nesmějí uplatňovat 
pravidla, jež mohou příjemce, kteří 
přijímají karty a další platební prostředky 
vydané jedním vydávajícím 

vypouští se
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poskytovatelem platebních služeb v rámci 
určitého schématu platebních prostředků, 
zavazovat k tomu, aby přijímali rovněž 
další platební prostředky téže značky či 
kategorie vydané jinými vydávajícími 
poskytovateli platebních služeb v rámci 
téhož schématu, s výjimkou případů, kdy 
tyto platební prostředky podléhají témuž 
regulovanému mezibankovnímu poplatku.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Adam Bielan

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Platební schémata a poskytovatelé 
platebních služeb nesmějí uplatňovat 
pravidla, jež mohou příjemce, kteří 
přijímají karty a další platební prostředky 
vydané jedním vydávajícím 
poskytovatelem platebních služeb v rámci 
určitého schématu platebních prostředků, 
zavazovat k tomu, aby přijímali rovněž 
další platební prostředky téže značky či 
kategorie vydané jinými vydávajícími 
poskytovateli platebních služeb v rámci 
téhož schématu, s výjimkou případů, kdy 
tyto platební prostředky podléhají témuž 
regulovanému mezibankovnímu poplatku.

1. Platební schémata a poskytovatelé 
platebních služeb nesmějí uplatňovat 
pravidla, jež mohou příjemce, kteří 
přijímají karty a další platební prostředky 
vydané jedním vydávajícím 
poskytovatelem platebních služeb v rámci 
určitého schématu platebních prostředků, 
zavazovat k tomu, aby přijímali rovněž 
další platební prostředky téže značky či 
kategorie vydané jinými vydávajícími 
poskytovateli platebních služeb v rámci 
téhož schématu, s výjimkou případů, kdy 
tyto platební prostředky podléhají témuž 
poplatku.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Omezením povinnosti přijímat všechny 
karty podle odstavce 1 není dotčena 
možnost, aby platební schémata a 
poskytovatelé platebních služeb stanovili, 
že určité karty nelze odmítnout na základě 
totožnosti vydávajícího poskytovatele 
platebních služeb či držitele karty.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Omezením povinnosti přijímat všechny 
karty podle odstavce 1 není dotčena 
možnost, aby platební schémata a 
poskytovatelé platebních služeb stanovili, 
že určité karty nelze odmítnout na základě 
totožnosti vydávajícího poskytovatele 
platebních služeb či držitele karty.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Obchodníci, kteří se rozhodnou 
nepřijímat všechny karty či jiné platební 
prostředky určitého schématu platebních 
karet, jsou povinni o tom spotřebitele 
informovat srozumitelným a 

vypouští se
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jednoznačným způsobem a ve stejném 
okamžiku, kdy spotřebitele informují o 
tom, že přijímají jiné karty a platební 
prostředky tohoto schématu. Uvedená 
informace musí být uvedena na viditelném 
místě u vchodu do obchodu, u pokladny 
nebo na internetové stránce či jiném 
použitelném elektronickém či mobilním 
nosiči dat a musí být plátci poskytnuta v 
dostatečném předstihu před tím, než s 
příjemcem uzavře kupní smlouvu.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vydávající poskytovatelé platebních 
služeb zajistí, aby byly jejich platební 
prostředky opticky a elektronicky 
identifikovatelné a aby příjemcům 
umožňovaly jednoznačně identifikovat, 
které značky a kategorie předplacených, 
debetních či kreditních karet, platebních 
karet pro komerční klientelu či plateb 
založených na těchto kartách daný plátce 
zvolil.

4. Vydávající poskytovatelé platebních 
služeb zajistí, aby byly jejich platební 
prostředky, u nichž nejsou regulovány 
mezibankovní poplatky, opticky a 
elektronicky identifikovatelné.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že na předplacené, debetní a (spotřebitelské) kreditní karty se vztahují 
mezibankovní poplatky v regulované výši, není třeba, aby obchodník mohl tyto karty opticky a 
elektronicky identifikovat. Navrhujeme změnit tento odstavec tak, aby neregulované karty 
musely být identifikovatelné, aby obchodník mohl buď odmítnout (neregulované) komerční 
karty, nebo si k nim účtovat přirážku podle navrhované směrnice o platebních službách 2.
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Pozměňovací návrh 87
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Smlouvy mezi akceptanty a příjemci 
mohou obsahovat ustanovení, podle nějž 
je informace uvedené v odst. 1 prvním 
pododstavci nutno poskytovat či 
zpřístupňovat pravidelně, nejméně jednou 
za měsíc, a sjednaným způsobem, jenž 
příjemcům umožní informace ukládat a 
reprodukovat v nezměněné podobě.

2. Smlouvy mezi akceptanty a příjemci 
obsahují ustanovení, podle nějž je 
informace uvedené v odst. 1 prvním 
pododstavci nutno poskytovat či 
zpřístupňovat pravidelně, nejméně jednou 
za měsíc, a sjednaným způsobem, jenž 
příjemcům umožní informace ukládat a 
reprodukovat v nezměněné podobě.

Při uzavírání smluvního vztahu 
s poskytovatelem platebních služeb bude 
spotřebitel pravidelně dostávat informace 
o charakteristikách platební služby a 
poplatcích účtovaných za platební 
transakce.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Evropský orgán pro bankovnictví je 
pověřen vydáním pokynů pro uplatňování 
účinných, přiměřených a odrazujících 
sankcí.

Or. en

Odůvodnění

Všechny členské státy by měly při stanovování pravidel týkajících se sankcí za porušování 
tohoto nařízení postupovat stejně, aby byly pro všechny zaručeny rovné podmínky.
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Pozměňovací návrh 89
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely řešení sporů plynoucích z 
uplatňování tohoto nařízení, jež vyvstanou 
mezi příjemci a jejich poskytovateli 
platebních služeb, jsou členské státy 
povinny zavést náležité a účinné postupy 
mimosoudních stížností a zjednávání 
nápravy. Pro tyto účely členské státy určí 
stávající subjekty, bude-li to vhodné, nebo 
zřídí subjekty nové.

1. Pro účely řešení sporů plynoucích z 
uplatňování tohoto nařízení, jež vyvstanou 
mezi příjemci a jejich poskytovateli 
platebních služeb, jsou členské státy 
povinny zavést nezávislé, náležité a účinné 
postupy mimosoudních stížností a 
zjednávání nápravy. Pro tyto účely členské 
státy určí stávající subjekty, bude-li to 
vhodné, nebo zřídí subjekty nové.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Poskytovatelé platebních služeb 
využívají jeden nebo více subjektů pro 
alternativní řešení sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve lhůtě jednoho roku od vstupu tohoto 
nařízení v platnost Komise předloží 
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Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
dopadu interních poplatků u třístranných 
schémat přeshraničních plateb na 
fungování vnitřního trhu a v případě 
potřeby předloží legislativní návrh s cílem 
omezit negativní dopady.

Or. fr

Odůvodnění

Poplatky u třístranných schémat plateb mohou být značné a mnohem vyšší, než u 
čtyřstranných schémat platebních karet. Proto je třeba prostudovat jejich dopad na transakce 
v rámci vnitřního trhu a využít možnosti tuto oblast právně upravit.


