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Grozījums Nr. 19
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

par starpbanku komisijas maksām, ko 
piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu 
darījumiem

par starpbanku komisijas maksām, ko 
piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu 
darījumiem un elektroniskajiem naudas 
makiem

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. en

Grozījums Nr. 20
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Viens no galvenajiem aspektiem, kas 
kavē iekšējā tirgus darbību saistībā ar karšu 
maksājumiem un kartēm piesaistītiem 
maksājumiem, ir starpbanku komisijas 
maksas, kuras tiek plaši izmantotas un uz 
kurām vairumā dalībvalstu neattiecas 
nekādi tiesību akti. Starpbanku komisijas 
maksas ir starpbanku maksas, ko parasti 
piemēro starp karti pieņemošajiem 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un
karti izdodošajiem maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir piederīgi 
noteiktai karšu shēmai. Starpbanku 
komisijas maksas veido lielu daļu no 
maksām, ko kartes pieņemošie maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji par katru darījumu 
iekasē no tirgotājiem. Savukārt tirgotāji 
iekļauj šīs karšu izmaksas kopējās preču un 

(10) Viens no galvenajiem aspektiem, kas 
kavē iekšējā tirgus darbību saistībā ar karšu 
maksājumiem un kartēm piesaistītiem 
maksājumiem, ir starpbanku komisijas 
maksas, kuras tiek plaši izmantotas un uz 
kurām vairumā dalībvalstu neattiecas 
nekādi tiesību akti. Starpbanku komisijas 
maksas ir starpbanku maksas, kas no karti 
pieņemošajiem maksājumu pakalpojumu
sniedzējiem parasti tiek nodotas karti 
izdodošajiem maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri ir piederīgi attiecīgajai
shēmai. Starpbanku komisijas maksas ir to 
maksu galvenā sastāvdaļa, ko kartes 
pieņemošie maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji par katru darījumu iekasē no 
tirgotājiem. Savukārt tirgotāji iekļauj šīs 
karšu izmaksas kopējās preču un 



PE526.051v01-00 4/43 AM\1013311LV.doc

LV

pakalpojumu cenās. Šķiet, ka praksē 
konkurence starp karšu shēmām ir lielā 
mērā vērsta uz to, lai pēc iespējas vairāk 
izdodošo maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju (piemēram, banku) pārliecinātu 
izdot to kartes, kas tirgū — atšķirībā no 
ierastās cenu disciplinējošās ietekmes, kāda 
ir konkurencei tirgus ekonomikas apstākļos 
— parasti rada augstākas, nevis zemākas 
starpbanku komisijas maksas. Starpbanku 
komisijas maksu regulēšana uzlabotu 
iekšējā tirgus darbību.

pakalpojumu cenās. Šķiet, ka praksē 
konkurence starp karšu shēmām ir lielā 
mērā vērsta uz to, lai pēc iespējas vairāk 
izdodošo maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju (piemēram, banku) pārliecinātu 
izdot to kartes, kas tirgū — atšķirībā no 
ierastās cenu disciplinējošās ietekmes, kāda 
ir konkurencei tirgus ekonomikas apstākļos 
— parasti rada augstākas, nevis zemākas 
starpbanku komisijas maksas. Starpbanku 
komisijas maksu regulēšana uzlabotu 
iekšējā tirgus darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pašlaik pastāvošās dažādās
starpbanku komisijas maksas un to 
atšķirīgais līmenis neļauj rasties 
“jauniem” Savienības mēroga 
dalībniekiem, kuri pamatotos uz 
uzņēmējdarbības modeļiem ar zemākām 
starpbanku komisijas maksām, un 
ierobežo potenciālus apjomradītus un 
diversifikācijas radītus ietaupījumus un no 
tiem izrietošo efektivitāti. Tas negatīvi 
ietekmē mazumtirgotājus un patērētājus un 
kavē inovāciju. Savienības mēroga 
dalībniekiem būtu izdevējbankām 
jāpiedāvā vismaz augstākā līmeņa 
starpbanku komisijas maksa, kas dominē 
tirgū, kurā tie vēlas iekļūt, tāpēc arī rodas 
pastāvīga tirgus sadrumstalotība. Arī 
pastāvošās vietējās shēmas, kurās ir 
zemākas starpbanku komisijas maksas vai 
kurās to vispār nav, var būt spiestas aiziet 
no tirgus tādēļ, ka bankas izdara spiedienu 
saistībā ar lielāku starpbanku komisijas 
maksas ieņēmumu iegūšanu. Tā rezultātā 
patērētāji un tirgotāji attiecībā uz 

(11) Pašlaik esošais starpbanku komisijas 
maksu augstais līmenis var neļaut rasties 
“jauniem” dalībniekiem, kuri pamatotos uz 
dažādiem uzņēmējdarbības modeļiem, 
ierobežojot potenciālus apjomradītus un 
diversifikācijas radītus ietaupījumus un no 
tiem izrietošo efektivitāti. Tas negatīvi 
ietekmē mazumtirgotājus un patērētājus un 
kavē inovāciju. Savienības mēroga 
dalībniekiem būtu izdevējbankām 
jāpiedāvā vismaz augstākā līmeņa 
starpbanku komisijas maksa, kas dominē 
tirgū, kurā tie vēlas iekļūt, tāpēc arī rodas 
pastāvīga tirgus sadrumstalotība. Arī 
pastāvošās vietējās shēmas, kurās ir 
zemākas starpbanku komisijas maksas vai 
kurās to vispār nav, var būt spiestas aiziet 
no tirgus tādēļ, ka bankas izdara spiedienu 
saistībā ar lielāku starpbanku komisijas 
maksas ieņēmumu iegūšanu. Tā rezultātā 
patērētāji un tirgotāji attiecībā uz 
maksājumu pakalpojumiem saskaras ar 
ierobežotu izvēli, augstākām cenām un 
zemāku kvalitāti, turklāt to spēja izmantot 
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maksājumu pakalpojumiem saskaras ar 
ierobežotu izvēli, augstākām cenām un 
zemāku kvalitāti, turklāt to spēja izmantot 
Savienības mēroga maksājumu risinājumus 
ir ierobežota. Papildus tam mazumtirgotāji 
nevar pārvarēt maksu atšķirības, izmantojot 
karšu pieņemšanas pakalpojumus, ko 
bankas piedāvā citās dalībvalstīs. Īpaši 
noteikumi, ko izmanto maksājumu shēmas, 
pieprasa, lai par katru maksājuma darījumu 
“tirdzniecības vietā” (mazumtirgotāja 
valstī) tiktu piemērota starpbanku 
komisijas maksa. Tas neļauj 
pieņēmējbankām veiksmīgi piedāvāt to 
pakalpojumus pārrobežu līmenī. Turklāt tas 
neļauj mazumtirgotājiem samazināt to 
maksājumu izmaksas par labumu
patērētājiem.

Savienības mēroga maksājumu risinājumus 
ir ierobežota. Papildus tam mazumtirgotāji 
nevar pārvarēt maksu atšķirības, izmantojot 
karšu pieņemšanas pakalpojumus, ko 
bankas piedāvā citās dalībvalstīs. Īpaši 
noteikumi, ko izmanto maksājumu shēmas, 
pieprasa, lai par katru maksājuma darījumu 
“tirdzniecības vietā” (mazumtirgotāja 
valstī) tiktu piemērota starpbanku 
komisijas maksa. Tas neļauj 
pieņēmējbankām veiksmīgi piedāvāt to 
pakalpojumus pārrobežu līmenī. Turklāt tas 
neļauj mazumtirgotājiem samazināt to 
maksājumu izmaksas par labu
patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Attiecībā uz iekšzemes darījumiem ir 
vajadzīgs pārejas periods, lai maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem un shēmām 
nodrošinātu laiku pielāgoties jaunajām 
prasībām. Tādēļ, pēc diviem gadiem pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā, patērētāju karšu 
darījumiem noteiktās starpbanku 
komisijas maksu maksimālās 
robežvērtības būtu jāattiecina uz visiem —
gan pārrobežu, gan iekšzemes —
maksājumiem, lai nodrošinātu, ka tiek 
izveidots kartēm piesaistītu maksājumu
iekšējais tirgus.

(17) Attiecībā uz iekšzemes darījumiem ir 
vajadzīgs pārejas periods, lai maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem un shēmām 
nodrošinātu laiku pielāgoties jaunajām 
prasībām. Tādēļ divus gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā tiks noteikta vidējā 
svērtā lieluma maksimālā robežvērtība, lai 
varētu ieviest tehnoloģiskās inovācijas un 
atspoguļot atšķirīgos attīstības līmeņus 
dažādu dalībvalstu karšu maksājumu tirgū.

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai atvieglotu pārrobežu pieņemšanu, 
visiem (pārrobežu un iekšzemes) 
“patērētāju” debetkaršu darījumiem un 
kartēm piesaistītiem maksājumu 
darījumiem vajadzētu būt maksimālai 
starpbanku komisijas maksai 0,20 % 
apmērā un visiem (pārrobežu un 
iekšzemes) patērētāju kredītkaršu 
darījumiem un uz tiem balstītajiem kartēm 
piesaistītajiem maksājumu darījumiem 
vajadzētu būt maksimālai starpbanku 
komisijas maksai 0,30 % apmērā.

(18) Lai atvieglotu pārrobežu pieņemšanu, 
visiem pārrobežu “patērētāju” debetkaršu 
darījumiem un kartēm piesaistītiem 
maksājumu darījumiem vajadzētu būt 
maksimālai starpbanku komisijas maksai 
0,20 % apmērā un visiem pārrobežu 
patērētāju kredītkaršu darījumiem un uz 
tiem balstītajiem kartēm piesaistītajiem 
maksājumu darījumiem vajadzētu būt 
maksimālai starpbanku komisijas maksai 
0,30 % apmērā.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai atvieglotu pārrobežu pieņemšanu, 
visiem (pārrobežu un iekšzemes) 
“patērētāju” debetkaršu darījumiem un 
kartēm piesaistītiem maksājumu 
darījumiem vajadzētu būt maksimālai 
starpbanku komisijas maksai 0,20 % 
apmērā un visiem (pārrobežu un 
iekšzemes) patērētāju kredītkaršu 
darījumiem un uz tiem balstītajiem 
kartēm piesaistītajiem maksājumu 
darījumiem vajadzētu būt maksimālai 
starpbanku komisijas maksai 0,30 % 
apmērā.

(18) Lai atvieglotu pārrobežu pieņemšanu, 
visiem pārrobežu vai iekšzemes
“patērētāju” debetkaršu darījumiem un ar 
šādām kartēm saistītiem maksājumu 
darījumiem vajadzētu būt maksimālai 
starpbanku komisijas maksai 0,30 % 
apmērā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 25
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai atvieglotu pārrobežu pieņemšanu, 
visiem (pārrobežu un iekšzemes) 
“patērētāju” debetkaršu darījumiem un 
kartēm piesaistītiem maksājumu 
darījumiem vajadzētu būt maksimālai 
starpbanku komisijas maksai 0,20 %
apmērā un visiem (pārrobežu un 
iekšzemes) patērētāju kredītkaršu 
darījumiem un uz tiem balstītajiem kartēm 
piesaistītajiem maksājumu darījumiem 
vajadzētu būt maksimālai starpbanku 
komisijas maksai 0,30 % apmērā.

(18) Lai atvieglotu pārrobežu pieņemšanu, 
visiem (pārrobežu un iekšzemes) 
“patērētāju” debetkaršu darījumiem un 
kartēm piesaistītiem maksājumu 
darījumiem vajadzētu būt maksimālai 
maksai EUR 0,10 apmērā par darījumu un 
visiem (pārrobežu un iekšzemes) patērētāju 
kredītkaršu darījumiem un uz tiem 
balstītajiem kartēm piesaistītajiem 
maksājumu darījumiem vajadzētu būt 
fiksētai starpbanku komisijas maksai, 
kuras pamatā ir maksājuma faktiskās 
izmaksas un minimālais apmērs par 
darījumu ir EUR 0,10.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Visu karšu pieņemšanas noteikums ir 
divējāds pienākums, ko izdodošie 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji un 
maksājumu karšu shēmas uzliek 
maksājumu saņēmējiem, — no vienas 
puses, pieņemt visas viena zīmola kartes 
(“visu produktu pieņemšanas” elements) 
neatkarīgi no šo karšu izmaksām un, no 
otras puses, pieņemt tās neatkarīgi no 
kartes atsevišķās izdevējbankas (“visu 
izdevēju pieņemšanas” elements). 
Maksājumu shēmas un maksājumu 

svītrots
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pakalpojumu sniedzēji var uzlikt šādu 
pienākumu maksājuma saņēmējiem, jo 
tas ir patērētāju interesēs, ka attiecībā uz 
vienas un tās pašas kategorijas kartēm 
maksājuma saņēmējs neizturas 
diskriminējoši pret izdevējiem vai karšu 
turētājiem. Tāpēc, lai gan “visu izdevēju 
pieņemšanas” elements noteikumā par 
visu karšu pieņemšanu ir pamatots 
maksājumu karšu shēmas noteikums, jo 
tas liedz maksājumu saņēmējiem 
diskriminējoši izturēties pret atsevišķajām 
bankām, kas izdevušas karti, “visu 
produktu pieņemšanas” elements būtībā 
ir sasaistīšanas prakse, kuras ietekmē 
zemas maksas karšu pieņemšana tiek 
sasaistīta ar augstas maksas kartēm. Ja 
noteikumā par visu karšu pieņemšanu 
tiktu atcelts “visu produktu pieņemšanas” 
elements, tirgotāji varētu izvēlēties 
pieņemt vienīgi zemu vai zemāku izmaksu 
maksājumu kartes, kas, samazinot 
tirgotāju izmaksas, sniegtu labumu arī 
patērētājiem. Tādā gadījumā tirgotāji, kas 
pieņem debetkartes, nebūtu spiesti 
pieņemt arī kredītkartes, un tie, kuri 
pieņem kredītkartes, nebūtu spiesti 
pieņemt komerckartes. Tomēr, lai
aizsargātu patērētāju un tā spēju 
iespējami bieži lietot maksājumu kartes, 
būtu jānosaka pienākums, ka tirgotājiem 
ir jāpieņem visas kartes, uz kurām attiecas 
tā pati regulētā starpbanku komisijas 
maksa. Turklāt šāds ierobežojums radītu 
lielāku konkurenci attiecībā uz kartēm, 
kuru starpbanku komisijas maksas netiek 
reglamentētas saskaņā ar šo regulu, jo 
tirgotāji iegūtu lielāku ietekmi sarunās 
par nosacījumiem, ar kādiem tie pieņem 
šādas kartes.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Adam Bielan
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Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Visu karšu pieņemšanas noteikums ir 
divējāds pienākums, ko izdodošie 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji un 
maksājumu karšu shēmas uzliek 
maksājumu saņēmējiem, — no vienas 
puses, pieņemt visas viena zīmola kartes 
(“visu produktu pieņemšanas” elements) 
neatkarīgi no šo karšu izmaksām un, no 
otras puses, pieņemt tās neatkarīgi no 
kartes atsevišķās izdevējbankas (“visu 
izdevēju pieņemšanas” elements). 
Maksājumu shēmas un maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji var uzlikt šādu 
pienākumu maksājuma saņēmējiem, jo tas 
ir patērētāju interesēs, ka attiecībā uz 
vienas un tās pašas kategorijas kartēm 
maksājuma saņēmējs neizturas 
diskriminējoši pret izdevējiem vai karšu 
turētājiem. Tāpēc, lai gan “visu izdevēju 
pieņemšanas” elements noteikumā par visu 
karšu pieņemšanu ir pamatots maksājumu 
karšu shēmas noteikums, jo tas liedz 
maksājumu saņēmējiem diskriminējoši 
izturēties pret atsevišķajām bankām, kas 
izdevušas karti, “visu produktu 
pieņemšanas” elements būtībā ir 
sasaistīšanas prakse, kuras ietekmē zemas 
maksas karšu pieņemšana tiek sasaistīta ar 
augstas maksas kartēm. Ja noteikumā par 
visu karšu pieņemšanu tiktu atcelts “visu 
produktu pieņemšanas” elements, tirgotāji 
varētu izvēlēties pieņemt vienīgi zemu vai 
zemāku izmaksu maksājumu kartes, kas, 
samazinot tirgotāju izmaksas, sniegtu 
labumu arī patērētājiem. Tādā gadījumā 
tirgotāji, kas pieņem debetkartes, nebūtu 
spiesti pieņemt arī kredītkartes, un tie, kuri 
pieņem kredītkartes, nebūtu spiesti pieņemt 
komerckartes. Tomēr, lai aizsargātu 
patērētāju un tā spēju iespējami bieži lietot 
maksājumu kartes, būtu jānosaka 
pienākums, ka tirgotājiem ir jāpieņem visas 
kartes, uz kurām attiecas tā pati regulētā 
starpbanku komisijas maksa. Turklāt šāds 

(29) Visu karšu pieņemšanas noteikums ir 
divējāds pienākums, ko izdodošie 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji un 
maksājumu karšu shēmas uzliek 
maksājumu saņēmējiem, — no vienas 
puses, pieņemt visas viena zīmola kartes 
(“visu produktu pieņemšanas” elements) 
neatkarīgi no šo karšu izmaksām un, no 
otras puses, pieņemt tās neatkarīgi no 
kartes atsevišķās izdevējbankas (“visu 
izdevēju pieņemšanas” elements). 
Maksājumu shēmas un maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji var uzlikt šādu 
pienākumu maksājuma saņēmējiem, jo tas 
ir patērētāju interesēs, ka attiecībā uz 
vienas un tās pašas kategorijas kartēm ar 
vienu un to pašu maksu maksājuma 
saņēmējs neizturas diskriminējoši pret 
izdevējiem vai karšu turētājiem. Tāpēc, lai 
gan “visu izdevēju pieņemšanas” elements 
noteikumā par visu karšu pieņemšanu ir 
pamatots maksājumu karšu shēmas 
noteikums, jo tas liedz maksājumu 
saņēmējiem diskriminējoši izturēties pret 
atsevišķajām bankām, kas izdevušas karti, 
“visu produktu pieņemšanas” elements 
būtībā ir sasaistīšanas prakse, kuras 
ietekmē zemas maksas karšu pieņemšana 
tiek sasaistīta ar augstas maksas kartēm. Ja 
noteikumā par visu karšu pieņemšanu tiktu 
atcelts “visu produktu pieņemšanas” 
elements, tirgotāji varētu izvēlēties pieņemt 
vienīgi zemu vai zemāku izmaksu 
maksājumu kartes, kas, samazinot tirgotāju 
izmaksas, sniegtu labumu arī patērētājiem. 
Tādā gadījumā tirgotāji, kas pieņem 
debetkartes, nebūtu spiesti pieņemt arī 
kredītkartes un tie, kuri pieņem 
kredītkartes, nebūtu spiesti pieņemt 
komerckartes. Tomēr, lai aizsargātu 
patērētāju un tā spēju iespējami bieži lietot 
maksājumu kartes, būtu jānosaka 
pienākums, ka tirgotājiem ir jāpieņem visas 
kartes, uz kurām attiecas tā pati maksa. 
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ierobežojums radītu lielāku konkurenci 
attiecībā uz kartēm, kuru starpbanku 
komisijas maksas netiek reglamentētas 
saskaņā ar šo regulu, jo tirgotāji iegūtu 
lielāku ietekmi sarunās par nosacījumiem, 
ar kādiem tie pieņem šādas kartes.

Turklāt šāds ierobežojums radītu lielāku 
konkurenci attiecībā uz kartēm, kuru 
starpbanku komisijas maksas netiek 
reglamentētas saskaņā ar šo regulu, jo 
tirgotāji iegūtu lielāku ietekmi sarunās par 
nosacījumiem, ar kādiem tie pieņem šādas 
kartes.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai ierobežojumi attiecībā uz visu 
karšu pieņemšanas noteikumu darbotos 
efektīvi, ir obligāti nepieciešama noteikta 
informācija. Pirmkārt, maksājumu 
saņēmējiem vajadzētu būt līdzekļiem, lai 
identificētu dažādo kategoriju kartes. 
Tāpēc dažādās kategorijas vajadzētu spēt 
identificēt vizuāli un ar elektroniskas 
ierīces palīdzību. Otrkārt, arī maksātājam 
vajadzētu būt informētam par tā 
maksājumu instrumenta(-u) pieņemšanu 
attiecīgā tirdzniecības vietā. 
Nepieciešams, lai maksājuma saņēmējs 
maksātājam jebkādus ierobežojumus 
saistībā ar attiecīgā zīmola izmantošanu 
darītu zināmus tajā pašā laikā un ar 
tādiem pašiem nosacījumiem kā 
informāciju, ka attiecīgais zīmols tiek 
pieņemts.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 29
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
31. apsvērums



AM\1013311LV.doc 11/43 PE526.051v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai nodrošinātu, ka šīs regulas 
nepareizas piemērošanas gadījumos vai 
gadījumos, kad starp maksājumu 
pakalpojumu lietotājiem un maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem rodas strīdi, ir 
iespējama tiesību aizsardzība, dalībvalstīm 
būtu jāievieš atbilstošas un iedarbīgas 
ārpustiesas sūdzību un tiesību aizsardzības 
procedūras. Dalībvalstīm būtu jānosaka 
noteikumi par sankcijām, ko piemēro par 
šīs regulas pārkāpumiem, un būtu 
jānodrošina, ka minētās sankcijas ir 
iedarbīgas, samērīgas un atturošas un ka tās 
tiek piemērotas.

(31) Lai nodrošinātu, ka šīs regulas 
nepareizas piemērošanas gadījumos vai 
gadījumos, kad starp maksājumu 
pakalpojumu lietotājiem un maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem rodas strīdi, ir 
iespējama tiesību aizsardzība, dalībvalstīm 
būtu jāievieš atbilstošas un iedarbīgas 
ārpustiesas sūdzību un tiesību aizsardzības 
procedūras. Dalībvalstīm, ievērojot 
Eiropas Banku iestādes pieņemtās 
pamatnostādnes, būtu jānosaka noteikumi 
par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
pārkāpumiem, un būtu jānodrošina, ka 
minētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas 
un atturošas un ka tās tiek piemērotas.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula nosaka vienotas tehniskās un 
darbības prasības Savienībā veiktiem 
maksājumu karšu darījumiem gadījumos, 
kad gan maksātāja maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs, gan maksājuma 
saņēmēja maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs ir reģistrēts Savienībā.

1. Šī regula nosaka vienotas tehniskās un 
darbības prasības Savienībā veiktiem 
maksājumu karšu un elektronisko naudas 
maku darījumiem gadījumos, kad 
maksātāja maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs, maksātājs, maksājuma saņēmēja 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs un 
maksājuma saņēmējs ir reģistrēti
Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Lai kartēm un citiem konkurējošiem elektroniskiem maksāšanas līdzekļiem nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, ir ļoti svarīgi ierosināto regulu piemērot arī elektronisko 
naudas maku darījumiem. Ir svarīgi norādīt, ka tirgotājs, kas reģistrēts ārpus ES, nevar gūt 
labumu no ierosinātās regulas tikai tādēļ vien, ka viņš ir atkarīgs no pakalpojumiem, kurus 
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sniedz pieņēmējs, kas reģistrēts Savienībā.

Grozījums Nr. 31
Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula nosaka vienotas tehniskās un 
darbības prasības Savienībā veiktiem 
maksājumu karšu darījumiem gadījumos, 
kad gan maksātāja maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs, gan maksājuma 
saņēmēja maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs ir reģistrēts Savienībā.

1. Šī regula nosaka vienotas tehniskās un 
darbības prasības Savienībā veiktiem 
darījumiem, izmantojot maksājumu kartes 
un elektroniskos naudas makus,
gadījumos, kad gan maksātāja maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs, maksātājs, gan 
maksājuma saņēmēja maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs un maksājuma 
saņēmējs ir reģistrēti Savienībā.

Or. pl

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences nosacījumus, vajadzētu paplašināt regulas 
darbības jomu, attiecinot to uz elektroniskajiem naudas makiem (piem., Paypal). 
Elektroniskie naudas maki ir maksājumu veids, kas tiešā veidā konkurē ar maksājumu kartēm 
un citiem maksājumu veidiem. Lai kartēm un citiem konkurējošiem elektroniskiem 
maksāšanas līdzekļiem nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, ir ļoti svarīgi 
ierosināto regulu piemērot arī elektronisko naudas maku darījumiem.

Grozījums Nr. 32
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šo regulu nepiemēro maksājumu 
karšu darījumiem, kurus veic saskaņā ar 
maksājumu karšu shēmu, attiecībā uz 
kuru to karšu kopējais skaits, ko klientiem 
Savienībā ir izdevusi attiecīgā maksājumu 
karšu shēma vai kas ir izdotas saskaņā ar 
šo shēmu, ir ne vairāk kā 1 % no to 
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maksājumu karšu kopējā skaita, ko 
izdevušas visas maksājumu karšu shēmas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) darījumiem ar komerckartēm, a) komerckartēm,

Or. en

Grozījums Nr. 34
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darījumiem ar kartēm, kas izdotas 
trīspusējās maksājumu karšu shēmās.

c) kartēm, kas izdotas trīspusējās 
maksājumu karšu shēmās.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darījumiem ar kartēm, kas izdotas 
trīspusējās maksājumu karšu shēmās.

c) darījumiem ar kartēm, kas izdotas 
saskaņā ar trīspusējām maksājumu karšu 
shēmām.
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Or. en

Grozījums Nr. 36
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) “debetkartes darījums” ir maksājuma 
darījums ar karti, tostarp ar priekšapmaksas 
kartēm, kas piesaistītas norēķinu vai 
noguldījumu kontam, kurā darījums tiek 
debitēts, vēlākais, 48 stundas pēc 
darījuma autorizēšanas/iniciēšanas.

4) “debetkartes darījums” ir maksājuma 
darījums ar karti, tostarp ar priekšapmaksas 
kartēm, kas piesaistītas norēķinu vai 
noguldījumu kontam, kurā darījums tiek 
debitēts mazāk nekā divu darba dienu 
laikā pēc tam, kad izdevējs ir saņēmis 
maksājuma uzdevumu;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) “debetkartes darījums” ir maksājuma 
darījums ar karti, tostarp ar priekšapmaksas 
kartēm, kas piesaistītas norēķinu vai 
noguldījumu kontam, kurā darījums tiek 
debitēts, vēlākais, 48 stundas pēc darījuma 
autorizēšanas/iniciēšanas.

4) “debetkartes darījums” ir maksājuma 
darījums ar karti, tostarp ar priekšapmaksas 
kartēm, kas piesaistītas norēķinu vai 
noguldījumu kontam, kurā darījums tiek 
debitēts tūlīt pēc darījuma 
autorizēšanas/iniciēšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) “kredītkartes darījums” ir tāds 
maksājuma darījums ar karti, kura 
norēķins tiek veikts vēlāk nekā 48 stundas 
pēc darījuma autorizēšanas/iniciēšanas;

5) “kredītkartes darījums” ir maksājuma 
darījums ar karti, kurā darījums tiek 
debitēts vairāk nekā divu darba dienu 
laikā pēc tam, kad izdevējs ir saņēmis 
maksājuma uzdevumu;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) “kredītkartes darījums” ir tāds 
maksājuma darījums ar karti, kura norēķins 
tiek veikts vēlāk nekā 48 stundas pēc 
darījuma autorizēšanas/iniciēšanas;

5) “kredītkartes darījums” ir maksājuma 
darījums ar karti, kura norēķins tiek veikts 
pēc darījuma autorizēšanas/iniciēšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) “maksājumu karte” ir karte 
(debetkarte vai kredītkarte), kas pilnvaro 
izņemt skaidru naudu vai ļauj veikt 
maksājumu uzdevumu ar tirgotāja vai 
pieņēmēja starpniecību. Šo karti tirgotājs 
pieņem, lai saņemtu sev pienākošos 
finanšu līdzekļus;

Or. pl
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Pamatojums

Priekšlikums regulai ietver atsauci uz maksājumu karti, bet šis jēdziens nav definēts. 
Tehnoloģiski neitrālas maksājuma kartes definīcijas ieviešana ļaus noteikt šī jēdziena 
darbības jomas.

Grozījums Nr. 41
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) “starpbanku komisijas maksa” ir maksa, 
ko tieši vai netieši (t. i., ar trešās personas 
starpniecību) maksā par katru darījumu 
starp maksātāja un maksājuma saņēmēja 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kuri 
iesaistīti kartes maksājumā vai maksājuma 
kartei piesaistītā darījumā;

9) “starpbanku komisijas maksa” ir maksa, 
ko tieši vai netieši (t. i., ar trešās personas 
starpniecību) maksā starp maksātāja un 
maksājuma saņēmēja maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri iesaistīti 
kartes maksājumā vai maksājuma kartei 
piesaistītā darījumā. Starpbanku komisijas 
maksa var būt skaidri norādīta četrpusējā 
maksājumu karšu shēmā (maksājumu 
viena juridiskā persona veic citai 
juridiskai personai) vai netieši ietverta 
trīspusējā maksājumu karšu shēmā 
(iekšējais pārvedums starp vienas un tās 
pašas juridiskās personas pieņēmēju un 
izdevēju). Tā ietver arī maksu, kas veikta, 
vai rabatu, kas piedāvāts starp maksātāja 
maksājumu pakalpojumu sniedzēju un 
kopzīmola partneri vai pārstāvi;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) „starpbanku komisijas maksa” ir maksa, 
ko tieši vai netieši (t. i., ar trešās personas 

9) „starpbanku komisijas maksa” ir maksa, 
ko tieši vai netieši (t. i., ar trešās personas 
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starpniecību) maksā par katru darījumu 
starp maksātāja un maksājuma saņēmēja 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kuri 
iesaistīti kartes maksājumā vai maksājuma 
kartei piesaistītā darījumā;

starpniecību) maksā par katru darījumu 
starp maksātāja un maksājuma saņēmēja 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kuri 
iesaistīti kartes maksājumā vai maksājuma 
kartei piesaistītā darījumā. Starpbanku 
komisijas maksa var būt skaidri norādīta 
četrpusējā maksājumu karšu shēmā 
(maksājumu viena juridiskā persona veic 
citai juridiskai personai) vai netieši 
ietverta trīspusējā maksājumu karšu 
shēmā (iekšējais pārvedums starp vienas 
un tās pašas juridiskās personas 
pieņēmēju un izdevēju). Tā ietver arī 
maksu, kas veikta, vai rabatu, kas 
piedāvāts starp maksātāja maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju un kopzīmola 
partneri vai pārstāvi;

Or. pl

Grozījums Nr. 43
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15) “trīspusēja maksājumu karšu shēma” ir 
maksājumu karšu shēma, kuras ietvaros no 
maksājumu konta, ko kartes turētāja vārdā 
tur shēma, tiek veikti maksājumi uz 
maksājumu kontu, ko maksājuma saņēmēja 
vārdā tur shēma, un kuras ietvaros tiek 
veikti kartēm piesaistīti darījumi, kā 
pamatā ir tāda pati struktūra. Ja trīspusēja 
maksājumu karšu shēma licencē citus 
maksājumu pakalpojumu sniedzējus izdot 
un/vai pieņemt maksājumu kartes, to 
uzskata par četrpusēju maksājumu karšu 
shēmu;

15) “trīspusēja maksājumu karšu shēma” ir 
maksājumu karšu shēma, kuras ietvaros no 
maksājumu konta, ko maksātāja vārdā tur 
shēma, tiek veikti maksājumi uz 
maksājumu kontu, ko maksājuma saņēmēja 
vārdā tur shēma, un kuras ietvaros tiek 
veikti kartēm piesaistīti darījumi, kā 
pamatā ir tāda pati struktūra. Ja trīspusēja 
maksājumu karšu shēma licencē citus 
maksājumu pakalpojumu sniedzējus izdot 
un/vai pieņemt maksājumu kartes vai izdod 
maksājumu kartes ar kopzīmola partneri 
vai ar pārstāvja starpniecību, to uzskata 
par četrpusēju maksājumu karšu shēmu;

Or. en
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Grozījums Nr. 44
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 25.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25a) “elektroniskais naudas maks” ir 
pakalpojums, kas naudas maka turētājam 
ļauj piekļūt identifikācijas un maksājumu 
instrumentiem un tos pārvaldīt un 
izmantot, lai iniciētu maksājumus. Šis 
pakalpojums var būt pieejams naudas 
maka turētājam piederošā ierīcē, 
piemēram, mobilajā telefonā vai datorā, 
vai attālinātā serverī (vai vairākās no šīm 
vietām), bet jebkurā gadījumā to kontrolē 
turētājs. Tirgotāju, ar ko noslēdz 
elektroniskā naudas maka līgumu, sauc 
par “apakštirgotāju”;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 25.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25a) “vidējais svērtais lielums” attiecībā 
uz starpbanku komisijas maksām ir 
samaksāto kredītkartes vai debetkartes 
starpbanku komisijas maksu kopējā 
summa, kas dalīta ar saistīto darījumu 
kopējo summu tajā pašā laikposmā;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Małgorzata Handzlik
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 25.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25a) “elektroniskais naudas maks” ir 
pakalpojums, kas naudas maka turētājam 
ļauj piekļūt identifikācijas un maksājumu 
instrumentiem un tos pārvaldīt un 
izmantot, lai iniciētu maksājumus. Šis 
pakalpojums var būt pieejams naudas 
maka turētājam piederošā ierīcē, 
piemēram, mobilajā telefonā vai datorā, 
vai attālinātā serverī (vai vairākās no šīm 
vietām), bet jebkurā gadījumā to kontrolē 
turētājs. Tirgotāju, ar ko noslēdz 
elektroniskā naudas maka līgumu, sauc 
par “apakštirgotāju”;

Or. pl

Pamatojums

Ja regulas darbības jomu paplašina, attiecinot to arī uz elektronisko nauda maku, noteikumos 
ir jāievieš arī tā definīcija.

Grozījums Nr. 47
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 25.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25b) “vidējais lielums” attiecībā uz 
starpbanku komisijas maksām ir 
samaksāto kredītkartes vai debetkartes 
starpbanku komisijas maksu kopējā 
summa, kas dalīta ar saistīto darījumu 
kopējo summu tajā pašā laikposmā;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Matteo Salvini
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Regulas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Starpbanku komisijas maksas par 
pārrobežu darījumiem ar patērētāju 
debetkartēm vai kredītkartēm

Starpbanku komisijas maksas par 
pārrobežu patērētāju debetkartēm vai 
kredītkartēm

Or. en

Grozījums Nr. 49
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc diviem mēnešiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz pārrobežu debetkaršu 
darījumiem nepiedāvā vai nepieprasa par 
katru darījumu tādu starpbanku komisijas 
maksu vai citu saskaņotu atlīdzību ar 
līdzvērtīgu mērķi vai sekām, kas pārsniedz 
0,2 % no darījuma vērtības.

1. Kad pagājuši divi mēneši no šīs regulas 
stāšanās spēkā, maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz pārrobežu 
darījumiem ar debetkartēm nepiedāvā vai 
nepieprasa par katru darījumu tādu 
starpbanku komisijas maksu vai citu 
saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu mērķi vai 
sekām, kas pārsniedz vidēji 0,2 % no 
darījuma vērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc diviem mēnešiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz pārrobežu debetkaršu
darījumiem nepiedāvā vai nepieprasa par 
katru darījumu tādu starpbanku komisijas 

1. Kad pagājuši divi mēneši no šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz pārrobežu karšu
darījumiem nepiedāvā vai nepieprasa par 
katru darījumu tādu starpbanku komisijas 
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maksu vai citu saskaņotu atlīdzību ar 
līdzvērtīgu mērķi vai sekām, kas pārsniedz
0,2 % no darījuma vērtības.

maksu vai citu saskaņotu atlīdzību ar 
līdzvērtīgu mērķi vai sekām, kas pārsniedz
0,3 % no darījuma vērtības.

Or. fr

Pamatojums

Nošķīrums starp debetkartēm un kredītkartēm nav pamatots.

Grozījums Nr. 51
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc diviem mēnešiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz pārrobežu 
kredītkaršu darījumiem nepiedāvā vai 
nepieprasa par katru darījumu tādu 
starpbanku komisijas maksu vai citu 
saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu mērķi 
vai sekām, kas pārsniedz 0,3 % no 
darījuma vērtības.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Nošķīrums starp debetkartēm un kredītkartēm nav pamatots.

Grozījums Nr. 52
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc diviem mēnešiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz pārrobežu 
kredītkaršu darījumiem nepiedāvā vai 

2. Kad pagājuši divi mēneši no šīs regulas 
stāšanās spēkā, maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz pārrobežu 
darījumiem ar kredītkartēm nepiedāvā vai 
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nepieprasa par katru darījumu tādu 
starpbanku komisijas maksu vai citu 
saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu mērķi vai 
sekām, kas pārsniedz 0,3 % no darījuma 
vērtības.

nepieprasa par katru darījumu tādu 
starpbanku komisijas maksu vai citu 
saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu mērķi vai 
sekām, kas pārsniedz vidēji 0,3 % no 
darījuma vērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Līgumos vai cita veida nolīgumos nav 
atļauts iekļaut noteikumus, ar kuriem 
nepiemēro 1. vai 2. punkta noteikumus 
vai kas ietver augstākas starpbanku 
komisijas maksas likmes, nekā tas ir 
noteikts 1. un 2. punktā. Ja līgumā vai 
kādā nolīgumā netiek piemērots 1. vai 
2. punkts, vai arī līgumā vai kādā 
nolīgumā ir noteikta augstāka starpbanku 
komisijas maksas likme, nekā tas ir
noteikts 1. vai 2. punktā, piemēro 
maksimālo likmi, kas ir paredzēta 1. vai 
2. punktā.

Or. pl

Pamatojums

Lai noteikumi efektīvi darbotos, ir nepieciešams skaidri norādīt to, ka tajos gadījumos, kad 
netiek piemērota regula, piemēro maksimālo starpbanku komisijas maksas likmi. Tādējādi 
neradīsies atšķirības starp valstu regulējumiem.

Grozījums Nr. 54
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis ar valsts tiesību aktiem 
var paturēt spēkā vai ieviest zemākas 
maksimālās robežvērtības.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu pieļaut situāciju, ka, ņemot vērā daudzpusējo starpbanku komisijas maksu 
maksimālo robežvērtību, pašreizējās iekšzemes shēmas vai jauni dalībnieki ar zemākām 
daudzpusējām starpbanku komisijas maksām tās palielina līdz maksimālās robežvērtības 
līmenim. Ierosinātajai maksimālajai robežvērtībai nevajadzētu kaitēt labi funkcionējošiem 
valstu tirgiem, jo tam būs tikai nelabvēlīga ietekme uz patērētājiem.

Grozījums Nr. 55
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants svītrots
Starpbanku komisijas maksas par visiem 
patērētāju debetkaršu vai kredītkaršu 
darījumiem
1. Pēc diviem gadiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
debetkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 
darījumu tādu starpbanku komisijas 
maksu vai citu saskaņotu atlīdzību ar 
līdzvērtīgu mērķi vai sekām, kas pārsniedz 
0,2 % no darījuma vērtības.
2. Pēc diviem gadiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
kredītkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 
darījumu tādu starpbanku komisijas 
maksu vai citu saskaņotu atlīdzību ar 
līdzvērtīgu mērķi vai sekām, kas pārsniedz 
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0,3 % no darījuma vērtības.

Or. en

Pamatojums

Vienādas starpbanku komisijas maksas, kas nav 3. pantā minētās EEZ iekšējās (pārrobežu) 
starpbanku komisijas maksas, ES līmenī nebūtu jānosaka — tās var noteikt dalībvalstu 
iestādes, ja un kad tās to uzskata par vajadzīgu. Ņemot vērā milzīgās atšķirības dažādu 
dalībvalstu karšu maksājumu tirgus attīstībā, vienota likme, kas noteikta ES līmenī, visām 
dalībvalstīm nebūs piemērota.

Grozījums Nr. 56
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Starpbanku komisijas maksas par visiem 
patērētāju debetkaršu vai kredītkaršu 
darījumiem

Starpbanku komisijas maksas par 
patērētāju debetkaršu vai kredītkaršu 
darījumiem valstu līmenī

Or. en

Grozījums Nr. 57
Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc diviem gadiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
debetkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 
darījumu tādu starpbanku komisijas maksu 
vai citu saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu 
mērķi vai sekām, kas pārsniedz 0,2 % no 
darījuma vērtības.

1. Kad pagājuši seši mēneši no šīs regulas 
stāšanās spēkā, maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
debetkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 
darījumu tādu starpbanku komisijas maksu 
vai citu saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu 
mērķi vai sekām, kas pārsniedz 0,2 % no 
darījuma vērtības.

Or. pl
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Pamatojums

Ierosinātais pārejas posms jauno pienākumu ieviešanai attiecībā uz visu darījumu 
maksimālajām starpbanku komisijas maksas likmēm šķiet pārāk ilgs. Pārrobežu darījumiem 
ir paredzēti tikai 2 mēneši, tāpēc 6 mēneši attiecībā uz visiem darījumiem šķiet pietiekami ilgs 
laiks, lai pielāgotos jaunajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 58
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc diviem gadiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
debetkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 
darījumu tādu starpbanku komisijas maksu 
vai citu saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu 
mērķi vai sekām, kas pārsniedz 0,2 % no 
darījuma vērtības.

1. Kad pagājuši divi gadi no šīs regulas 
stāšanās spēkā, maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
debetkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 
darījumu tādu starpbanku komisijas maksu 
vai citu saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu 
mērķi vai sekām, kas vidējā svērtā lieluma 
izteiksmē pārsniedz 0,2 % no darījuma 
vērtības.

Or. en

Pamatojums

Absolūta starpbanku komisijas maksas maksimālā robežvērtība, ko ierosinājusi Komisija, 
neatspoguļotu karšu maksājumu tirgu atšķirīgo attīstību dažādās dalībvalstīs. Vidējā svērtā 
likme valsts līmenī nodrošinātu zināmu elastību, ļaujot veikt ieguldījumus jaunās tehnoloģijās 
un drošības elementos vai uzlabojot karšu maksājumu infrastruktūru valstīs, kur tā nav labi 
attīstīta.

Grozījums Nr. 59
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc diviem gadiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 

1. Kad pagājis viens gads no šīs regulas 
stāšanās spēkā, maksājumu pakalpojumu 
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sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
debetkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 
darījumu tādu starpbanku komisijas maksu 
vai citu saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu 
mērķi vai sekām, kas pārsniedz 0,2 % no 
darījuma vērtības.

sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
debetkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 
darījumu tādu starpbanku komisijas maksu 
vai citu saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu 
mērķi vai sekām, kas pārsniedz 0,2 % no 
darījuma vērtības.

Or. en

Pamatojums

Maksimālajām robežvērtībām valstu līmenī vajadzētu stāties spēkā ātrāk, jo šī ir joma, kur 
jūtams lielākais daudzpusējo starpbanku komisijas maksu slogs.

Grozījums Nr. 60
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc diviem gadiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem
debetkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 
darījumu tādu starpbanku komisijas maksu 
vai citu saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu 
mērķi vai sekām, kas pārsniedz 0,2 % no 
darījuma vērtības.

1. Kad pagājis viens gads no šīs regulas 
stāšanās spēkā, maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem kartēm
piesaistītiem darījumiem nepiedāvā vai 
nepieprasa par katru darījumu tādu 
starpbanku komisijas maksu vai citu 
saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu mērķi vai 
sekām, kas pārsniedz 0,3 % no darījuma 
vērtības.

Or. fr

Pamatojums

Nošķīrums starp debetkartēm un kredītkartēm nav pamatots. Robežvērtības iekšzemes 
darījumiem būtu jāpadara elastīgākas, lai regulatīvajām iestādēm būtu pietiekamas iespējas 
pielāgot summas atkarībā no tirgus struktūras un līdzsvara starp izdevējbankām un 
pieņēmējbankām.

Grozījums Nr. 61
Cornelis de Jong
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc diviem gadiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
debetkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 
darījumu tādu starpbanku komisijas maksu 
vai citu saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu 
mērķi vai sekām, kas pārsniedz 0,2 % no 
darījuma vērtības.

1. Kad pagājuši divi gadi no šīs regulas 
stāšanās spēkā, maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
debetkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 
darījumu tādu starpbanku komisijas maksu 
vai citu saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu 
mērķi vai sekām, kas pārsniedz EUR 0,10 
par darījumu, proporcionālu maksu 
nosakot par mikromaksājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc diviem gadiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
kredītkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 
darījumu tādu starpbanku komisijas 
maksu vai citu saskaņotu atlīdzību ar 
līdzvērtīgu mērķi vai sekām, kas pārsniedz 
0,3 % no darījuma vērtības.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Nošķīrums starp debetkartēm un kredītkartēm nav pamatots.

Grozījums Nr. 63
Preslav Borissov
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Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc diviem gadiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
kredītkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 
darījumu tādu starpbanku komisijas maksu 
vai citu saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu 
mērķi vai sekām, kas pārsniedz 0,3 % no 
darījuma vērtības.

2. Kad pagājuši divi gadi no šīs regulas 
stāšanās spēkā, maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
kredītkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 
darījumu tādu starpbanku komisijas maksu 
vai citu saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu 
mērķi vai sekām, kas vidējā svērtā lieluma 
izteiksmē pārsniedz 0,3 % no darījuma 
vērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc diviem gadiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
kredītkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 
darījumu tādu starpbanku komisijas maksu 
vai citu saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu 
mērķi vai sekām, kas pārsniedz 0,3 % no 
darījuma vērtības.

2. Kad pagājuši seši mēneši no šīs regulas 
stāšanās spēkā, maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
debetkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 
darījumu tādu starpbanku komisijas maksu 
vai citu saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu 
mērķi vai sekām, kas pārsniedz 0,3 % no 
darījuma vērtības.

Or. pl

Grozījums Nr. 65
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts



AM\1013311LV.doc 29/43 PE526.051v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc diviem gadiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
kredītkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 
darījumu tādu starpbanku komisijas maksu 
vai citu saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu 
mērķi vai sekām, kas pārsniedz 0,3 % no 
darījuma vērtības.

2. Kad pagājis viens gads no šīs regulas 
stāšanās spēkā, maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
kredītkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 
darījumu tādu starpbanku komisijas maksu 
vai citu saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu 
mērķi vai sekām, kas pārsniedz 0,3 % no 
darījuma vērtības.

Or. en

Pamatojums

Maksimālajām robežvērtībām valstu līmenī vajadzētu stāties spēkā ātrāk, jo šī ir joma, kur 
jūtams lielākais daudzpusējo starpbanku komisijas maksu slogs.

Grozījums Nr. 66
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc diviem gadiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
kredītkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 
darījumu tādu starpbanku komisijas maksu 
vai citu saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu 
mērķi vai sekām, kas pārsniedz 0,3 % no 
darījuma vērtības.

2. Kad pagājuši divi gadi no šīs regulas 
stāšanās spēkā, maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
kredītkartēm piesaistītiem darījumiem 
piedāvā vai pieprasa par katru darījumu 
tādu fiksētu starpbanku komisijas maksu 
vai citu saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu 
mērķi vai sekām, kuras pamatā ir 
maksājuma faktiskās izmaksas un 
minimālais apmērs par darījumu ir 
EUR 0,10.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Małgorzata Handzlik
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Regulas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Līgumos vai cita veida nolīgumos nav 
atļauts iekļaut noteikumus, ar kuriem 
nepiemēro 1. vai 2. punkta noteikumus 
vai kas ietver augstākas starpbanku 
komisijas maksas likmes, nekā tas ir 
noteikts 1. un 2. punktā. Ja līgumā vai 
kādā nolīgumā netiek piemērots 1. vai 
2. punkts, vai arī līgumā vai kādā 
nolīgumā ir noteikta augstāka starpbanku 
komisijas maksas likme, nekā tas ir 
noteikts 1. vai 2. punktā, piemēro 
maksimālo likmi, kas ir paredzēta 1. vai 
2. punktā.

Or. pl

Grozījums Nr. 68
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis ar valsts tiesību aktiem 
var paturēt spēkā vai ieviest zemākas 
maksimālās robežvērtības.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu pieļaut situāciju, ka, ņemot vērā daudzpusējo starpbanku komisijas maksu 
maksimālo robežvērtību, pašreizējās iekšzemes shēmas vai jauni dalībnieki ar zemākām 
daudzpusējām starpbanku komisijas maksām tās palielina līdz maksimālās robežvērtības 
līmenim. Ierosinātajai maksimālajai robežvērtībai nevajadzētu kaitēt labi funkcionējošiem 
valstu tirgiem, jo tam būs tikai nelabvēlīga ietekme uz patērētājiem.

Grozījums Nr. 69
Preslav Borissov
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Regulas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis ar valsts tiesību aktiem 
var paturēt spēkā vai ieviest zemākas 
maksimālās robežvērtības vai pasākumus 
ar līdzvērtīgu mērķi vai ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajām maksimālajām robežvērtībām nevajadzētu kaitēt labi funkcionējošiem valstu 
tirgiem, kur starpbanku komisijas maksas ir zemākas vai to nav vispār, jo īpaši valstīs ar 
lētām un efektīvām valsts debetkaršu shēmām.

Grozījums Nr. 70
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 3. un 4. pantā minēto maksimālo 
robežvērtību piemērošanas nolūkā jebkādu 
neto kompensāciju, ko izdevējbanka 
attiecībā uz maksājumu darījumiem saņem 
no maksājumu kartes shēmas, uzskata par 
daļu no starpbanku komisijas maksas.

Regulas 3. un 4. pantā minēto maksimālo 
robežvērtību piemērošanas nolūkā jebkādu 
neto kompensāciju, ko izdevējbanka 
attiecībā uz maksājumu darījumiem vai 
saistītām darbībām saņem no maksājumu 
kartes shēmas, uzskata par daļu no 
starpbanku komisijas maksas. Pieņēmējam 
būtu jāpiemēro tikai šajā regulā noteiktā 
summa.

Or. en

Pamatojums

Lai maksājumu karšu shēmām neļautu palielināt tādas maksas kā maksu par licencēšanu, 
atļauju izsniegšanu u. c., kas tālāk tiktu nodotas mazumtirgotājiem un patērētājiem, regulu 
vajadzētu precizēt.
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Grozījums Nr. 71
Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Slēptās starpbanku komisijas maksas

1. Trīspusējas maksājumu karšu shēmas 
piemēro slēptās starpbanku komisijas 
maksas, kurām tādā pašā veidā kā 
atklātajām starpbanku komisijas maksām, 
kas minētas 3. un 4. pantā, jānosaka 
augstākā robežvērtība.
2. Lai nodrošinātu atbilstību šai prasībai, 
trīspusējas maksājumu karšu shēmas 
veiks atsevišķu uzskaiti attiecībā uz 
darbībām, kas saistītas ar patērētāju 
karšu pieņemšanu, un darbībām, kas 
saistītas ar karšu izdošanu patērētājiem, 
tā, it kā šāda veida darbības veiktu 
juridiski neatkarīga persona, tādējādi 
ļaujot identificēt visus ienākumu un 
izdevumu elementus kopā ar to 
paredzamo vērtību un pielietotajām 
metodēm, kas ir saistītas ar to izdošanas 
un pieņemšanas darbībām, tostarp 
pamatkapitāla un darbaspēka izmaksu 
sadalījumu. Trīspusējām maksājumu 
karšu shēmām būs jāatklāj iekšējo 
darījumu cenas, lai nodrošinātu atbilstību 
slēpto starpbanku komisijas maksu 
noteiktajām robežvērtībām un lai 
izvairītos no šķērssubsidēšanas.
3. Regulas 1. un 2. punktā minēto 
maksimālo robežvērtību piemērošanas 
nolūkā jebkādu neto kompensāciju, ko 
joma, kas nodarbojas ar maksājumu 
karšu izdošanu patērētājiem, saņem no 
jomas, kas ir saistīta ar maksājumu karšu 
shēmu, no katra maksājumu darījuma vai 
ar to saistītajiem pasākumiem, uzskata 
par daļu no slēptās starpbanku komisijas 
maksas.
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4. Lai nodrošinātu atbilstību 1. un 
2. punktam, trīspusējām maksājumu 
karšu shēmām ir jānosaka pilnvarotā 
persona, kura ik gadu iesniedz atskaiti 
kompetentajām iestādēm, kas ir minētas 
13. pantā un ir pilnvarotas uzraudzīt to, 
kā trīspusēja shēma ir ievērojusi 1. un 
2. punkta noteikumus iepriekšējā gadā. 
Īstenošanas noteikumus attiecībā uz 
pilnvaroto personu nosaka 10. pielikumā.

Or. pl

Pamatojums

22. apsvērumā ir norādīts, ka trīspusējas maksājumu karšu shēmas piemēro slēptas 
starpbanku komisijas maksas. Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences nosacījumus, slēpto 
starpbanku komisijas maksu līmenis jāregulē tādā pašā veidā kā atklātās starpbanku 
komisijas maksas. Lai izvairītos no tā, ka tiek apieti noteikumi, kā samērīgs risinājums būtu
noteikums noteikt pilnvaroto personu, jo pašreiz pilnvarotajai personai ir pienākums ik gadu 
iesniegt atskaiti par to, kā ir ievēroti ar Komisiju saskaņotie vidējie svērtie lielumi.

Grozījums Nr. 72
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksājumu karšu shēmas un apstrādes 
struktūras ir neatkarīgas juridiskās 
formas, organizācijas un lēmumu 
pieņemšanas ziņā. Tās vienlīdzīgi izturas 
pret saviem meitasuzņēmumiem vai 
akcionāriem, no vienas puses, un šo shēmu 
lietotājiem un citiem līgumpartneriem, no 
otras puses, un nepadara jebkāda to sniegtā 
pakalpojuma nodrošināšanu nekādā veidā 
atkarīgu no tā, vai līgumslēdzēja puse 
pieņem citus shēmas piedāvātos 
pakalpojumus.

1. Maksājumu karšu shēmas un apstrādes 
struktūras vienlīdzīgi izturas pret saviem 
meitasuzņēmumiem vai akcionāriem, no 
vienas puses, un šo shēmu lietotājiem un 
citiem līgumpartneriem, no otras puses, un 
nepadara jebkāda to sniegtā pakalpojuma 
nodrošināšanu nekādā veidā atkarīgu no tā, 
vai līgumslēdzēja puse pieņem citus 
shēmas piedāvātos pakalpojumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 73
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Slēdzot līgumu ar maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju, patērētājam ir 
iespēja izlemt, vai attiecībā uz savu karti, 
telesakaru, digitālu vai IT ierīci viņam ir 
vai nav vajadzīgi divi vai vairāki atšķirīgi 
maksājumu instrumentu zīmoli. Pirms 
līguma parakstīšanas maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs sniedz patērētājam 
skaidru un objektīvu informāciju par 
pieejamajiem maksājumu zīmoliem un to 
īpašībām saistībā ar izmantošanu, 
funkcionalitāti, izmaksām un drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Slēdzot līgumu ar maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju, patērētājam 
sniedz skaidru un objektīvu informāciju,
un viņš var izlemt, vai attiecībā uz savu 
karti, telesakaru, digitālu vai IT ierīci 
viņam ir vai nav vajadzīgi divi vai vairāki 
atšķirīgi maksājumu instrumentu zīmoli.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt
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Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja maksājumu ierīces sniedz izvēli starp 
dažādiem maksājumu instrumentu 
zīmoliem, attiecīgajam maksājuma 
darījumam piemērojamo zīmolu 
tirdzniecības vietā nosaka maksātājs.

5. Ja maksājumu ierīces sniedz izvēli starp 
dažādiem maksājumu instrumentu 
zīmoliem, attiecīgajam maksājuma 
darījumam piemērojamo zīmolu 
tirdzniecības vietā nosaka maksātājs. Pirms 
līguma parakstīšanas maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs sniedz patērētājam 
skaidru un objektīvu informāciju par 
visiem pieejamajiem maksājumu 
zīmoliem, tostarp par to starpbanku 
komisijas maksām un īpašībām.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Maksājumu karšu shēmas, izdevēji, 
pieņēmēji un maksājumu karšu apstrādes 
infrastruktūras pakalpojumu sniedzēji 
maksājumu instrumentā vai aprīkojumā, ko 
izmanto tirdzniecības vietā, neievieto 
automātiskus mehānismus, programmatūru 
vai iekārtas, kas maksātājam, lietojot 
koplietotu zīmolu maksājumu instrumentu, 
ierobežo lietojumprogrammas izvēli.

6. Maksājumu karšu shēmas, izdevēji, 
pieņēmēji, tirgotāji un maksājumu karšu 
apstrādes infrastruktūras pakalpojumu 
sniedzēji maksājumu instrumentā vai 
aprīkojumā, ko izmanto tirdzniecības vietā, 
neievieto automātiskus mehānismus, 
programmatūru vai iekārtas, kas 
maksātājam, lietojot koplietotu zīmolu 
maksājumu instrumentu, ierobežo 
lietojumprogrammas izvēli.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienotas maksas atcelšana Maksas noteikšana

Or. fr

Grozījums Nr. 78
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pieņēmēji par dažādu kategoriju un 
atšķirīgu zīmolu maksājumu kartēm 
maksājumu saņēmējiem piedāvā un no 
tiem iekasē atsevišķi norādītas tirgotāju 
apkalpošanas maksas, izņemot, ja tirgotāji 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem 
rakstiski pieprasa uzlikt vienotas 
apkalpošanas maksas.

1. Pieņēmēji par dažādu kategoriju un 
atšķirīgu zīmolu maksājumu kartēm ar 
dažādiem starpbanku komisijas maksu 
līmeņiem maksājumu saņēmējiem piedāvā 
un no tiem iekasē atsevišķi norādītas 
tirgotāju apkalpošanas maksas, izņemot, ja 
tirgotāji maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem rakstiski pieprasa uzlikt 
vienotas apkalpošanas maksas.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Jebkāda starpbanku komisijas maksas 
pazemināšana atbilstoši šīs regulas 3. un 
4. pantam vai 13. pantā minēto 
kompetento iestāžu lēmumam ir 
jāpapildina ar vismaz līdzvērtīgu tirgotāja 
apkalpošanas maksas, ko maksājumu 
instrumentu pieņemošie pakalpojumu 
sniedzēji piemēro saņēmējiem, 
pazemināšanu.
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Or. fr

Pamatojums

Regulai nebūs nekādas ietekmes, ja pieņēmēji neveiks starpbanku komisijas maksas 
pazemināšanu attiecībā uz tirgotājiem piemērotajiem tarifiem.

Grozījums Nr. 80
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
Noteikums par visu karšu pieņemšanu
1. Maksājumu shēmas un maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji nepiemēro 
noteikumus, kas maksājumu saņēmējiem, 
kuri pieņem kartes un citus maksājumu 
instrumentus, ko maksājumu instrumentu 
shēmas ietvaros izsniedzis viens 
izdodošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs, var uzlikt pienākumu pieņemt 
arī citus tā paša zīmola un/vai kategorijas 
maksājumu instrumentus, ko tajā pašā 
shēmā izsnieguši citi izdodošie 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, 
izņemot, ja tiem piemēro to pašu regulēto 
starpbanku komisijas maksu.
2. Šā panta 1. punktā minētais 
ierobežojums noteikumam par visu karšu 
pieņemšanu neskar maksājumu shēmu un 
maksājumu pakalpojumu sniedzēju 
iespēju paredzēt, ka noteiktas kartes nevar 
atteikt, pamatojoties uz izdodošā 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai 
kartes turētāja identitāti.
3. Tirgotāji, kas nolemj nepieņemt visas 
noteiktas maksājumu karšu shēmas kartes 
vai citus maksājumu instrumentus, 
skaidri un nepārprotami par to informē 
patērētājus, vienlaikus informējot tos par 
citām minētās shēmas kartēm un 
maksājumu instrumentiem, kas tiek 
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pieņemti. Šo informāciju uzskatāmi 
izvieto pie veikala ieejas, kases vai tīmekļa 
vietnē, vai uz cita piemērojama 
elektroniska vai mobila līdzekļa, un laikus 
sniedz maksātājam, pirms viņš noslēdz 
pirkuma līgumu ar maksājuma saņēmēju.
4. Izdodošie maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji nodrošina, ka to maksājumu 
instrumenti ir vizuāli un elektroniski 
identificējami, ļaujot maksājumu 
saņēmējiem nepārprotami identificēt, 
kāda zīmola vai kategorijas 
priekšapmaksas kartes, debetkartes, 
kredītkartes vai komerckartes vai tām 
piesaistītus maksājumus izvēlas 
maksātājs.

Or. en

Pamatojums

Ierobežojot noteikumu par visu karšu pieņemšanu, kartes sāks izmantot mazāk, jo patērētāji 
vairs nebūs pārliecināti par to, vai tirgotājs viņu karti pieņems vai ne.

Grozījums Nr. 81
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksājumu shēmas un maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji nepiemēro 
noteikumus, kas maksājumu saņēmējiem, 
kuri pieņem kartes un citus maksājumu 
instrumentus, ko maksājumu instrumentu 
shēmas ietvaros izsniedzis viens 
izdodošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs, var uzlikt pienākumu pieņemt 
arī citus tā paša zīmola un/vai kategorijas 
maksājumu instrumentus, ko tajā pašā 
shēmā izsnieguši citi izdodošie 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, 
izņemot, ja tiem piemēro to pašu regulēto 
starpbanku komisijas maksu.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 82
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksājumu shēmas un maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji nepiemēro 
noteikumus, kas maksājumu saņēmējiem, 
kuri pieņem kartes un citus maksājumu 
instrumentus, ko maksājumu instrumentu 
shēmas ietvaros izsniedzis viens izdodošais 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs, var 
uzlikt pienākumu pieņemt arī citus tā paša 
zīmola un/vai kategorijas maksājumu 
instrumentus, ko tajā pašā shēmā izsnieguši 
citi izdodošie maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji, izņemot, ja tiem piemēro to pašu 
regulēto starpbanku komisijas maksu.

1. Maksājumu shēmas un maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji nepiemēro 
noteikumus, kas maksājumu saņēmējiem, 
kuri pieņem kartes un citus maksājumu 
instrumentus, ko maksājumu instrumentu 
shēmas ietvaros izsniedzis viens izdodošais 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs, var 
uzlikt pienākumu pieņemt arī citus tā paša 
zīmola un/vai kategorijas maksājumu 
instrumentus, ko tajā pašā shēmā izsnieguši 
citi izdodošie maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji, izņemot, ja tiem piemēro to pašu 
maksu.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētais 
ierobežojums noteikumam par visu karšu 
pieņemšanu neskar maksājumu shēmu un 
maksājumu pakalpojumu sniedzēju 
iespēju paredzēt, ka noteiktas kartes nevar 
atteikt, pamatojoties uz izdodošā 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai 
kartes turētāja identitāti.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētais 
ierobežojums noteikumam par visu karšu 
pieņemšanu neskar maksājumu shēmu un 
maksājumu pakalpojumu sniedzēju 
iespēju paredzēt, ka noteiktas kartes nevar 
atteikt, pamatojoties uz izdodošā 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai 
kartes turētāja identitāti.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 85
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tirgotāji, kas nolemj nepieņemt visas 
noteiktas maksājumu karšu shēmas kartes 
vai citus maksājumu instrumentus, 
skaidri un nepārprotami par to informē 
patērētājus, vienlaikus informējot tos par 
citām minētās shēmas kartēm un 
maksājumu instrumentiem, kas tiek 
pieņemti. Šo informāciju uzskatāmi 
izvieto pie veikala ieejas, kases vai tīmekļa 
vietnē, vai uz cita piemērojama 
elektroniska vai mobila līdzekļa, un laikus 
sniedz maksātājam, pirms viņš noslēdz 
pirkuma līgumu ar maksājuma saņēmēju.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 86
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izdodošie maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji nodrošina, ka to maksājumu 
instrumenti ir vizuāli un elektroniski 
identificējami, ļaujot maksājumu 
saņēmējiem nepārprotami identificēt, 
kāda zīmola vai kategorijas 
priekšapmaksas kartes, debetkartes, 
kredītkartes vai komerckartes vai tām 
piesaistītus maksājumus izvēlas 
maksātājs.

4. Izdodošie maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji nodrošina, ka to maksājumu 
instrumenti, kuru starpbanku komisijas 
maksas netiek regulētas, ir vizuāli un 
elektroniski identificējami.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka priekšapmaksas kartēm, debetkartēm un (patērētāju) kredītkartēm piemēro 
regulētus starpbanku komisijas maksu līmeņus, tas, ka tirgotājs šīs kartes spēj vizuāli un 
elektroniski identificēt, nedod nekādu labumu. Tiek ierosināts šo punktu grozīt, nosakot 
prasību identificēt neregulētās kartes, lai ļautu tirgotājam vai nu atteikties pieņemt 
(neregulētās) komerckartes, vai tām piemērot papildmaksu saskaņā ar ierosināto Maksājumu 
pakalpojumu direktīvu 2.

Grozījums Nr. 87
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Starp pieņēmējiem un maksājumu 
saņēmējiem noslēgtajos līgumos var būt
iekļauts nosacījums, ka 1. punkta pirmajā 
apakšpunktā minētā informācija ir 
jāsniedz vai jādara pieejama periodiski 
vismaz reizi mēnesī un tādā veidā, par 
kādu panākta vienošanās, kas ļauj 
maksājuma saņēmējam saglabāt un 
pavairot informāciju, nemainot to.

2. Starp pieņēmējiem un maksājumu 
saņēmējiem noslēgtajos līgumos ir iekļauts 
nosacījums, ka 1. punkta pirmajā daļā
minētā informācija ir jāsniedz vai jādara 
pieejama periodiski vismaz reizi mēnesī un 
tādā veidā, par kādu panākta vienošanās, 
kas ļauj maksājuma saņēmējam saglabāt un 
pavairot informāciju, nemainot to.
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Slēdzot līgumu ar maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju, patērētājam 
periodiski sniedz arī skaidru un objektīvu 
informāciju par maksājumiem un 
maksājumu darījumiem piemērotajām 
maksām.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Eiropas Banku iestāde atbild par 
pamatnostādņu izdošanu attiecībā uz 
iedarbīgām, samērīgām un preventīvām 
sankcijām.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, būtu svarīgi, ka visas dalībvalstis, 
pieņemot noteikumus par sankcijām šīs regulas noteikumu neievērošanas gadījumā, darbotos 
saskaņoti.

Grozījums Nr. 89
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ievieš atbilstošas un 
efektīvas ārpustiesas sūdzību un 
pārsūdzību procedūras, lai izšķirtu saistībā 
ar šo regulu radušos strīdus starp 
maksājumu saņēmējiem un to maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem. Dalībvalstis 
šiem nolūkiem attiecīgā gadījumā izraugās 

1. Dalībvalstis ievieš neatkarīgas, 
atbilstošas un efektīvas ārpustiesas sūdzību 
un pārsūdzību procedūras, lai izšķirtu 
saistībā ar šo regulu radušos strīdus starp 
maksājumu saņēmējiem un to maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem. Dalībvalstis 
šiem nolūkiem attiecīgā gadījumā izraugās 
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jau esošas struktūras vai izveido jaunas 
struktūras.

jau esošas struktūras vai izveido jaunas 
struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
15. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
ievēro prasības, ko nosaka viena vai 
vairākas alternatīvas strīdu izšķiršanas 
iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
16. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
Komisija Eiropas Parlamentam un 
Padomei sniedz ziņojumu par trīspusējo 
maksājumu shēmu iekšējo komisijas 
maksu ietekmi uz iekšējā tirgus darbību 
un pārrobežu darījumiem un vajadzības 
gadījumā sagatavo tiesību akta 
priekšlikumu nolūkā samazināt 
nelabvēlīgo ietekmi.

Or. fr

Pamatojums

Komisijas maksas, kas saistītas ar trīspusējām maksājumu shēmām, var būt ievērojamas un 
daudz augstākas nekā četrpusējo shēmu kartēm. Tāpēc būtu jāpēta to ietekme uz darījumiem 
iekšējā tirgū un regulējuma iespējas šajā jomā.


