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Poprawka 19
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie opłat interchange w odniesieniu 
do transakcji płatniczych realizowanych 
w oparciu o kartę

w sprawie opłat interchange w odniesieniu 
do transakcji płatniczych realizowanych 
w oparciu o kartę i w odniesieniu do 
portfeli cyfrowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Or. en

Poprawka 20
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Jedną z kluczowych praktyk 
utrudniających funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego płatności kartą i w oparciu 
o kartę jest szeroko rozpowszechnione 
funkcjonowanie opłat interchange, które 
w większości państw członkowskich nie 
podlegają żadnym przepisom. Opłaty 
interchange są to opłaty międzybankowe 
zazwyczaj stosowane między należącymi
do określonego systemu dostawcami usług 
płatniczych świadczącymi usługę 
acquiringu a dostawcami usług płatniczych 
wydającymi karty. Opłaty interchange 
stanowią zasadniczą część opłat 

(10) Jedną z kluczowych praktyk 
utrudniających funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego płatności kartą i w oparciu 
o kartę jest szeroko rozpowszechnione 
funkcjonowanie opłat interchange, które 
w większości państw członkowskich nie
podlegają żadnym przepisom. Opłaty 
interchange są to opłaty międzybankowe 
zazwyczaj przekazywane przez należących
do danego systemu dostawców usług 
płatniczych świadczących usługę 
acquiringu na rzecz dostawców usług 
płatniczych wydających karty. Opłaty 
interchange stanowią zasadniczy element 
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nakładanych na akceptantów przez 
dostawców usług płatniczych 
świadczących usługę acquiringu za każdą 
transakcję kartą. Akceptanci z kolei 
wliczają te koszty stosowania kart 
w ogólne ceny towarów i usług. Wydaje 
się, że konkurencja między systemami 
płatności kartą w praktyce ma głównie na 
celu przekonanie jak największej liczby 
dostawców usług płatniczych wydających 
karty (np. banków) do wydawania swoich 
kart, co zwykle prowadzi do wyższych, 
a nie niższych opłat interchange na rynku, 
w przeciwieństwie do występującego 
zwykle wpływu konkurencji w gospodarce 
rynkowej, polegającego na obniżeniu cen. 
Regulacja opłat interchange poprawiłby
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

składowy opłat nakładanych na 
akceptantów przez dostawców usług 
płatniczych świadczących usługę 
acquiringu za każdą transakcję kartą. 
Akceptanci z kolei wliczają te koszty 
stosowania kart w ogólne ceny towarów 
i usług. Wydaje się, że konkurencja między 
systemami płatności kartą w praktyce ma 
głównie na celu przekonanie jak 
największej liczby dostawców usług 
płatniczych wydających karty 
(np. banków) do wydawania swoich kart, 
co zwykle prowadzi do wyższych, a nie 
niższych opłat interchange na rynku, 
w przeciwieństwie do występującego 
zwykle wpływu konkurencji w gospodarce 
rynkowej, polegającego na obniżeniu cen. 
Regulacja opłat interchange poprawiłaby
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 21
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Wiele różnych obowiązujących
obecnie opłat interchange, a także ich 
poziomy uniemożliwiają pojawianie się 
„nowych” podmiotów ogólnounijnych
działających na podstawie modeli 
biznesowych zakładających niższe opłaty 
interchange, ze szkodą dla potencjalnych 
korzyści skali i zakresu oraz ich 
efektywności. Ma to negatywny wpływ na 
detalistów i konsumentów oraz 
uniemożliwia wprowadzanie innowacji. 
Ponieważ podmioty ogólnounijne 
musiałyby oferować bankom wydającym 
karty co najmniej najwyższy poziom opłaty 
interchange występującej na rynku, na 
który pragną one wejść, powoduje to 

(11) Obowiązujący obecnie wysoki poziom
opłat interchange może uniemożliwiać
pojawianie się „nowych” podmiotów 
działających na podstawie różnych modeli 
biznesowych ze szkodą dla potencjalnych 
korzyści skali i zakresu oraz ich 
efektywności. Ma to negatywny wpływ na 
detalistów i konsumentów oraz 
uniemożliwia wprowadzanie innowacji. 
Ponieważ podmioty ogólnounijne 
musiałyby oferować bankom wydającym 
karty co najmniej najwyższy poziom opłaty 
interchange występującej na rynku, na 
który pragną one wejść, powoduje to 
również utrzymującą się fragmentację 
rynku. Istniejące krajowe systemy, 
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również utrzymującą się fragmentację 
rynku. Istniejące krajowe systemy, 
w ramach których opłaty interchange są 
niższe lub w ogóle nie są pobierane, mogą 
zostać zmuszone do wycofania się z rynku 
z powodu presji ze strony banków, które 
dążą do uzyskiwania wyższych dochodów 
z opłat interchange. W rezultacie 
konsumentom i akceptantom oferowany 
jest niewielki wybór, wyższe ceny i niższa 
jakość usług płatniczych, natomiast 
możliwość korzystania przez nich 
z ogólnounijnych rozwiązań płatniczych 
jest ograniczona. Ponadto detaliści nie 
mogą zrównoważyć różnic w wysokości 
opłat poprzez wykorzystanie usług 
akceptacji kart oferowanych przez banki 
w innych państwach członkowskich. 
Szczegółowe zasady stosowane przez 
systemy płatności nakazują stosowania
opłat interchange obowiązujących dla 
„punktu sprzedaży” (państwa detalisty) 
w odniesieniu do każdej transakcji 
płatniczej. Uniemożliwia to bankom 
świadczącym usługę acquiringu skuteczne 
oferowanie swoich usług w wymiarze 
transgranicznym. Detaliści natomiast nie 
mogą ograniczyć swoich kosztów płatności 
z korzyścią dla konsumentów.

w ramach których opłaty interchange są 
niższe lub w ogóle nie są pobierane, mogą 
zostać zmuszone do wycofania się z rynku 
z powodu presji ze strony banków, które 
dążą do uzyskiwania wyższych dochodów 
z opłat interchange. W rezultacie 
konsumentom i akceptantom oferowany 
jest niewielki wybór, wyższe ceny i niższa 
jakość usług płatniczych, natomiast 
możliwość korzystania przez nich 
z ogólnounijnych rozwiązań płatniczych 
jest ograniczona. Ponadto detaliści nie 
mogą zrównoważyć różnic w wysokości 
opłat poprzez wykorzystanie usług 
akceptacji kart oferowanych przez banki 
w innych państwach członkowskich. 
Szczegółowe zasady stosowane przez 
systemy płatności nakazują stosowanie
opłat interchange obowiązujących dla 
„punktu sprzedaży” (państwa detalisty) 
w odniesieniu do każdej transakcji 
płatniczej. Uniemożliwia to bankom 
świadczącym usługę acquiringu skuteczne 
oferowanie swoich usług w wymiarze 
transgranicznym. Detaliści natomiast nie 
mogą ograniczyć swoich kosztów płatności 
z korzyścią dla konsumentów.

Or. en

Poprawka 22
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W przypadku transakcji krajowych 
konieczny jest okres przejściowy w celu 
zapewnienia dostawcom usług płatniczych 
i systemom odpowiednio długiego czasu na 
dostosowanie się do nowych wymogów. 
W związku z tym po upływie dwóch lat od 

(17) W przypadku transakcji krajowych 
konieczny jest okres przejściowy w celu 
zapewnienia dostawcom usług płatniczych 
i systemom odpowiednio długiego czasu na 
dostosowanie się do nowych wymogów. 
W związku z tym po upływie dwóch lat od 
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daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia oraz w celu zakończenia 
tworzenia wewnętrznego rynku płatności 
realizowanych w oparciu o kartę, zakres 
obowiązywania pułapów opłat 
interchange za transakcje kartą dla 
konsumentów powinien zostać 
rozszerzony na wszystkie płatności 
transgraniczne i krajowe.

daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia ustalone zostaną średnie 
ważone pułapy umożliwiające 
wprowadzanie innowacji technicznych 
i odzwierciedlające zróżnicowanie 
poziomu rozwoju rynków kart płatniczych 
w poszczególnych państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 23
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu ułatwienia transgranicznego 
świadczenia usługi acquiringu wszystkie 
(transgraniczne i krajowe) transakcje kartą 
debetową dla konsumentów i transakcje 
płatnicze realizowane w oparciu o taką 
kartę powinny być obciążane opłatą 
interchange maksymalnie w wysokości 
0,20 %, a wszystkie (transgraniczne 
i krajowe) transakcje kartą kredytową dla 
konsumentów oraz transakcje płatnicze 
realizowane w oparciu o taką kartę 
powinny być obciążane opłatą interchange 
maksymalnie w wysokości 0,30 %.

(18) W celu ułatwienia transgranicznego 
świadczenia usługi acquiringu wszystkie 
transgraniczne transakcje kartą debetową 
dla konsumentów i transakcje płatnicze 
realizowane w oparciu o taką kartę 
powinny być obciążane opłatą interchange 
maksymalnie w wysokości 0,20 %, 
a wszystkie transgraniczne transakcje kartą 
kredytową dla konsumentów oraz 
transakcje płatnicze realizowane w oparciu 
o taką kartę powinny być obciążane opłatą 
interchange maksymalnie w wysokości 
0,30 %.

Or. en

Poprawka 24
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu ułatwienia transgranicznego 
świadczenia usługi acquiringu wszystkie 
(transgraniczne i krajowe) transakcje 
kartą debetową dla konsumentów 
i transakcje płatnicze realizowane 
w oparciu o taką kartę powinny być 
obciążane opłatą interchange 
maksymalnie w wysokości 0,20 %, 
a wszystkie (transgraniczne i krajowe)
transakcje kartą kredytową dla 
konsumentów oraz transakcje płatnicze 
realizowane w oparciu o taką kartę 
powinny być obciążane opłatą interchange 
maksymalnie w wysokości 0,30 %.

(18) W celu ułatwienia transgranicznego 
świadczenia usługi acquiringu wszystkie 
krajowe lub transgraniczne transakcje kartą 
dla konsumentów oraz transakcje płatnicze 
realizowane w oparciu o taką kartę 
powinny być obciążane opłatą interchange 
maksymalnie w wysokości 0,30 %.

Or. fr

Poprawka 25
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu ułatwienia transgranicznego 
świadczenia usługi acquiringu wszystkie 
(transgraniczne i krajowe) transakcje kartą 
debetową dla konsumentów i transakcje 
płatnicze realizowane w oparciu o taką 
kartę powinny być obciążane opłatą 
interchange maksymalnie w wysokości 
0,20 %, a wszystkie (transgraniczne 
i krajowe) transakcje kartą kredytową dla 
konsumentów oraz transakcje płatnicze 
realizowane w oparciu o taką kartę 
powinny być obciążane opłatą interchange 
maksymalnie w wysokości 0,30 %.

(18) W celu ułatwienia transgranicznego 
świadczenia usługi acquiringu wszystkie 
(transgraniczne i krajowe) transakcje kartą 
debetową dla konsumentów i transakcje 
płatnicze realizowane w oparciu o taką 
kartę powinny być obciążane opłatą 
maksymalnie w wysokości 0,10 EUR za 
transakcję, a wszystkie (transgraniczne 
i krajowe) transakcje kartą kredytową dla 
konsumentów oraz transakcje płatnicze 
realizowane w oparciu o taką kartę 
powinny być obciążane stałą opłatą 
interchange, wynikającą z faktycznych 
kosztów płatności, minimalnie
w wysokości 0,10 EUR za transakcję.

Or. en
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Poprawka 26
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Z zasady honorowania wszystkich 
kart wynika nałożone na odbiorców przez 
dostawców usług płatniczych wydających 
karty i systemy kart płatniczych podwójne 
zobowiązanie do akceptowania, z jednej 
strony, wszystkich kart tej samej marki 
(„honorowanie wszystkich produktów”), 
niezależnie od różnych kosztów 
wynikających ze stosowania tych kart, 
oraz do akceptowania, z drugiej strony, 
wszystkich kart niezależnie od banku 
wydającego karty, który wydał daną kartę 
(„honorowanie wszystkich wydawców 
kart”). W interesie konsumenta leży, by 
w przypadku tej samej kategorii kart 
odbiorcy nie mogli postępować 
w dyskryminujący sposób w stosunku do 
różnych wydawców lub posiadaczy kart 
oraz by systemy płatności i dostawcy usług 
płatniczych mogli nakładać na nich taki 
obowiązek. Dlatego też aspekt zasady 
honorowania wszystkich kart 
przewidujący „honorowanie wszystkich 
wydawców kart” jest uzasadniony 
w ramach systemu kart płatniczych, 
ponieważ uniemożliwia odbiorcom 
postępowanie w dyskryminujący sposób 
w stosunku do poszczególnych banków, 
które wydały kartę, natomiast aspekt tej 
zasady przewidujący „honorowanie 
wszystkich produktów” stanowi 
zasadniczo praktykę wiązaną, która 
uzależnia akceptację kart, na które 
nakładane są niskie opłaty, od akceptacji 
kart, na które nakładane są wysokie 
opłaty. Zniesienie aspektu zasady 
honorowania wszystkich kart 
przewidującego „honorowanie wszystkich 

skreślony
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produktów” pozwoliłoby akceptantom 
ograniczyć wybór kart płatniczych, które 
akceptują, jedynie do kart płatniczych, 
które mają niskie lub niższe opłaty, co 
przyniosłoby również korzyści 
konsumentom dzięki obniżeniu kosztów 
ponoszonych przez akceptanta. 
Akceptanci, którzy akceptują karty 
debetowe, nie byliby wówczas zmuszani do 
akceptowania kart kredytowych, 
natomiast akceptanci, którzy akceptują 
karty kredytowe, nie byliby zmuszani do 
akceptowania kart biznesowych. W celu 
ochrony konsumenta i jego zdolności do 
korzystania z kart płatniczych tak często, 
jak to możliwe, akceptanci powinni jednak 
być zobowiązani do akceptowania 
wszystkich kart, które podlegają tej samej
regulowanej opłacie interchange. Takie 
ograniczenie mogłoby również prowadzić 
do powstania bardziej konkurencyjnego 
środowiska dla kart podlegających 
opłatom interchange, które nie są 
regulowane na mocy niniejszego 
rozporządzenia, ponieważ akceptanci 
mogliby uzyskać lepszą pozycję 
negocjacyjną w odniesieniu do warunków, 
na jakich akceptują takie karty.

Or. en

Poprawka 27
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Z zasady honorowania wszystkich kart 
wynika nałożone na odbiorców przez 
dostawców usług płatniczych wydających 
karty i systemy kart płatniczych podwójne 
zobowiązanie do akceptowania, z jednej 
strony, wszystkich kart tej samej marki 
(„honorowanie wszystkich produktów”), 

(29) Z zasady honorowania wszystkich kart 
wynika nałożone na odbiorców przez 
dostawców usług płatniczych wydających 
karty i systemy kart płatniczych podwójne 
zobowiązanie do akceptowania, z jednej 
strony, wszystkich kart tej samej marki 
(„honorowanie wszystkich produktów”), 
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niezależnie od różnych kosztów 
wynikających ze stosowania tych kart, oraz 
do akceptowania, z drugiej strony, 
wszystkich kart niezależnie od banku 
wydającego karty, który wydał daną kartę 
(„honorowanie wszystkich wydawców 
kart”). W interesie konsumenta leży, by 
w przypadku tej samej kategorii kart 
odbiorcy nie mogli postępować 
w dyskryminujący sposób w stosunku do 
różnych wydawców lub posiadaczy kart 
oraz by systemy płatności i dostawcy usług 
płatniczych mogli nakładać na nich taki 
obowiązek. Dlatego też aspekt zasady 
honorowania wszystkich kart przewidujący 
„honorowanie wszystkich wydawców kart” 
jest uzasadniony w ramach systemu kart 
płatniczych, ponieważ uniemożliwia 
odbiorcom postępowanie 
w dyskryminujący sposób w stosunku do 
poszczególnych banków, które wydały 
kartę, natomiast aspekt tej zasady 
przewidujący „honorowanie wszystkich 
produktów” stanowi zasadniczo praktykę 
wiązaną, która uzależnia akceptację kart, 
na które nakładane są niskie opłaty, od 
akceptacji kart, na które nakładane są 
wysokie opłaty. Zniesienie aspektu zasady 
honorowania wszystkich kart 
przewidującego „honorowanie wszystkich 
produktów” pozwoliłoby akceptantom 
ograniczyć wybór kart płatniczych, które 
akceptują, jedynie do kart płatniczych, 
które mają niskie lub niższe opłaty, co 
przyniosłoby również korzyści 
konsumentom dzięki obniżeniu kosztów 
ponoszonych przez akceptanta. 
Akceptanci, którzy akceptują karty 
debetowe, nie byliby wówczas zmuszani 
do akceptowania kart kredytowych, 
natomiast akceptanci, którzy akceptują 
karty kredytowe, nie byliby zmuszani do 
akceptowania kart biznesowych. W celu 
ochrony konsumenta i jego zdolności do 
korzystania z kart płatniczych tak często, 
jak to możliwe, akceptanci powinni jednak 
być zobowiązani do akceptowania 
wszystkich kart, które podlegają tej samej 

niezależnie od różnych kosztów 
wynikających ze stosowania tych kart, oraz 
do akceptowania, z drugiej strony, 
wszystkich kart niezależnie od banku 
wydającego karty, który wydał daną kartę 
(„honorowanie wszystkich wydawców 
kart”). W interesie konsumenta leży, by 
w przypadku tej samej kategorii kart 
podlegających tej samej opłacie odbiorcy 
nie mogli postępować w dyskryminujący 
sposób w stosunku do różnych wydawców 
lub posiadaczy kart oraz by systemy 
płatności i dostawcy usług płatniczych 
mogli nakładać na nich taki obowiązek. 
Dlatego też aspekt zasady honorowania 
wszystkich kart przewidujący 
„honorowanie wszystkich wydawców kart” 
jest uzasadniony w ramach systemu kart 
płatniczych, ponieważ uniemożliwia 
odbiorcom postępowanie 
w dyskryminujący sposób w stosunku do 
poszczególnych banków, które wydały 
kartę, natomiast aspekt tej zasady 
przewidujący „honorowanie wszystkich 
produktów” stanowi zasadniczo praktykę 
wiązaną, która uzależnia akceptację kart, 
na które nakładane są niskie opłaty, od 
akceptacji kart, na które nakładane są 
wysokie opłaty. Zniesienie aspektu zasady 
honorowania wszystkich kart 
przewidującego „honorowanie wszystkich 
produktów” pozwoliłoby akceptantom 
ograniczyć wybór kart płatniczych, które 
akceptują, jedynie do kart płatniczych, 
które mają niskie lub niższe opłaty, co 
przyniosłoby również korzyści 
konsumentom dzięki obniżeniu kosztów 
ponoszonych przez akceptanta. 
Akceptanci, którzy akceptują karty 
debetowe, nie byliby wówczas zmuszani 
do akceptowania kart kredytowych, 
natomiast akceptanci, którzy akceptują 
karty kredytowe, nie byliby zmuszani do 
akceptowania kart biznesowych. W celu 
ochrony konsumenta i jego zdolności do 
korzystania z kart płatniczych tak często, 
jak to możliwe, akceptanci powinni jednak 
być zobowiązani do akceptowania 
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regulowanej opłacie interchange. Takie 
ograniczenie mogłoby również prowadzić 
do powstania bardziej konkurencyjnego 
środowiska dla kart podlegających opłatom 
interchange, które nie są regulowane na 
mocy niniejszego rozporządzenia, 
ponieważ akceptanci mogliby uzyskać 
lepszą pozycję negocjacyjną w odniesieniu 
do warunków, na jakich akceptują takie 
karty.

wszystkich kart, które podlegają tej samej 
opłacie. Takie ograniczenie mogłoby 
również prowadzić do powstania bardziej 
konkurencyjnego środowiska dla kart 
podlegających opłatom interchange, które 
nie są regulowane na mocy niniejszego 
rozporządzenia, ponieważ akceptanci 
mogliby uzyskać lepszą pozycję 
negocjacyjną w odniesieniu do warunków, 
na jakich akceptują takie karty.

Or. en

Poprawka 28
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Aby ograniczenia zasady 
honorowania wszystkich kart mogły 
w skuteczny sposób funkcjonować, 
konieczne jest zapewnienie dostępności 
pewnych informacji. Po pierwsze, 
odbiorcy powinni posiadać środki 
pozwalające zidentyfikować różne 
kategorie kart. W związku z tym różne 
kategorie powinny być możliwe do 
zidentyfikowania w urządzeniu 
w widoczny sposób i w formie 
elektronicznej. Po drugie, również płatnik 
powinien zostać poinformowany 
o akceptacji jego instrumentu 
(instrumentów) płatniczego (płatniczych) 
w danym punkcie sprzedaży. Konieczne 
jest, by odbiorca przekazywał płatnikowi 
informacje o wszelkich ograniczeniach 
w zakresie stosowania danej marki w tym 
samym czasie i na tych samych 
warunkach co informacje o marce, która 
jest akceptowana.

skreślony

Or. en
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Poprawka 29
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Aby zapewnić możliwość 
dochodzenia praw w przypadku 
niewłaściwego stosowania niniejszego 
rozporządzenia lub w przypadku powstania 
sporów między użytkownikami usług 
płatniczych i dostawcami usług 
płatniczych, państwa członkowskie 
powinny ustanowić odpowiednie 
i skuteczne pozasądowe procedury 
wnoszenia skarg i dochodzenia praw. 
Państwa członkowskie powinny ustanowić 
przepisy dotyczące sankcji mających 
zastosowanie w przypadku naruszeń 
niniejszego rozporządzenia oraz zapewnić, 
aby były one skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające oraz aby były stosowane.

(31) Aby zapewnić możliwość 
dochodzenia praw w przypadku 
niewłaściwego stosowania niniejszego 
rozporządzenia lub w przypadku powstania 
sporów między użytkownikami usług 
płatniczych i dostawcami usług 
płatniczych, państwa członkowskie 
powinny ustanowić odpowiednie 
i skuteczne pozasądowe procedury 
wnoszenia skarg i dochodzenia praw. 
Państwa członkowskie, w oparciu 
o wytyczne opracowane przez Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego, powinny 
ustanowić przepisy dotyczące sankcji 
mających zastosowanie w przypadku 
naruszeń niniejszego rozporządzenia oraz 
zapewnić, aby były one skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające oraz aby 
były stosowane.

Or. en

Poprawka 30
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
jednolite wymogi techniczne i handlowe 
w odniesieniu do transakcji kartą płatniczą 
realizowanych na terenie Unii, 
w przypadku gdy zarówno dostawca usług 
płatniczych płatnika, jak i dostawca usług 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
jednolite wymogi techniczne i handlowe 
w odniesieniu do transakcji kartą płatniczą 
i transakcji za pomocą portfela cyfrowego
realizowanych na terenie Unii, 
w przypadku gdy dostawca usług 
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płatniczych odbiorcy mają swoje siedziby 
w Unii.

płatniczych płatnika, płatnik, dostawca 
usług płatniczych odbiorcy i odbiorca mają 
swoje siedziby w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia równych warunków działania dla kart i innych konkurujących 
elektronicznych środków płatności kluczowe znaczenie ma objęcie proponowanym 
rozporządzeniem również transakcji z użyciem portfela cyfrowego. Należy uwzględnić to, że 
akceptant mający siedzibę poza UE nie powinien czerpać korzyści z proponowanego 
rozporządzenia jedynie ze względu na to, że korzysta z usług agenta rozliczeniowego 
mającego siedzibę w Unii.

Poprawka 31
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
jednolite wymogi techniczne i handlowe 
w odniesieniu do transakcji kartą płatniczą 
realizowanych na terenie Unii, 
w przypadku gdy zarówno dostawca usług 
płatniczych płatnika, jak i dostawca usług 
płatniczych odbiorcy mają swoje siedziby 
w Unii.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
jednolite wymogi techniczne i handlowe 
w odniesieniu do transakcji realizowanych
kartą płatniczą i za pomocą portfela 
cyfrowego na terenie Unii, w przypadku 
gdy zarówno dostawca usług płatniczych 
płatnika, płatnik, jak i dostawca usług 
płatniczych odbiorcy i odbiorca mają 
swoje siedziby w Unii.

Or. pl

Uzasadnienie

Aby zapewnić konkurencyjne warunki działania, konieczne wydaje się rozszerzenie zakresu 
rozporządzenia na portfele cyfrowe (np. Paypal). Portfele cyfrowe to metoda płatności, która 
konkuruje bezpośrednio z kartami i innymi metodami płatności. Dla zapewnienia równych 
warunków działania dla kart i innych konkurujących elektronicznych metod płatności 
kluczowe znaczenie ma więc objęcie proponowanym rozporządzeniem również transakcji 
z użyciem portfela cyfrowego.
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Poprawka 32
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do transakcji kartą płatniczą 
realizowanych w systemie kart 
płatniczych, w którym łączna liczba kart 
wydanych klientom w Unii przez dany 
system kart płatniczych lub w ramach tego 
systemu stanowi nie więcej niż 1 % łącznej 
liczby kart płatniczych wydanych przez
wszystkie systemy kart płatniczych w Unii.

Or. en

Poprawka 33
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) transakcji realizowanych przy użyciu
kart biznesowych,

a) kart biznesowych,

Or. en

Poprawka 34
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) transakcji realizowanych przy użyciu
kart wydanych przez trójstronne systemy 
kart płatniczych.

c) kart wydanych przez trójstronne systemy 
kart płatniczych.
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Or. en

Poprawka 35
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) transakcji realizowanych przy użyciu 
kart wydanych przez trójstronne systemy
kart płatniczych.

c) transakcji realizowanych przy użyciu 
kart wydanych w ramach trójstronnych 
systemów kart płatniczych.

Or. en

Poprawka 36
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „transakcja kartą debetową” oznacza 
transakcję płatniczą kartą, w tym kartami 
przedpłaconymi, związaną z dostępem do 
rachunku bieżącego lub depozytowego, 
który jest obciążany transakcją w terminie 
mniej niż 48 godzin po 
autoryzowaniu/zainicjowaniu transakcji;

4) „transakcja kartą debetową” oznacza 
transakcję płatniczą kartą, w tym kartami 
przedpłaconymi, związaną z dostępem do 
rachunku bieżącego lub depozytowego, 
który jest obciążany transakcją w terminie 
mniej niż dwóch dni roboczych po 
otrzymaniu zlecenia płatniczego przez 
wydawcę karty;

Or. en

Poprawka 37
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „transakcja kartą debetową” oznacza 
transakcję płatniczą kartą, w tym kartami 
przedpłaconymi, związaną z dostępem do 
rachunku bieżącego lub depozytowego, 
który jest obciążany transakcją w terminie 
mniej niż 48 godzin po 
autoryzowaniu/zainicjowaniu transakcji;

4) „transakcja kartą debetową” oznacza 
transakcję płatniczą kartą, w tym kartami 
przedpłaconymi, związaną z dostępem do 
rachunku bieżącego lub depozytowego, 
który jest obciążany transakcją 
niezwłocznie po 
autoryzowaniu/zainicjowaniu transakcji;

Or. en

Poprawka 38
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „transakcja kartą kredytową” oznacza 
transakcję płatniczą kartą, w przypadku 
której rozrachunek transakcji jest
przeprowadzany w terminie ponad 
48 godzin po 
autoryzowaniu/zainicjowaniu transakcji;

5) „transakcja kartą kredytową” oznacza 
transakcję płatniczą kartą, w przypadku 
której obciążenie transakcją ma miejsce w 
terminie ponad dwóch dni roboczych po 
otrzymaniu zlecenia płatniczego przez 
wydawcę karty;

Or. en

Poprawka 39
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „transakcja kartą kredytową” oznacza 
transakcję płatniczą kartą, w przypadku 
której rozrachunek transakcji jest 
przeprowadzany w terminie ponad 
48 godzin po autoryzowaniu/zainicjowaniu 
transakcji;

5) „transakcja kartą kredytową” oznacza 
transakcję płatniczą kartą, w przypadku 
której rozrachunek transakcji jest 
przeprowadzany po 
autoryzowaniu/zainicjowaniu transakcji;
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Or. en

Poprawka 40
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) „karta płatnicza” oznacza kartę 
(debetową lub kredytową) uprawniającą 
do wypłaty gotówki lub umożliwiającą 
złożenie zlecenia płatniczego za 
pośrednictwem akceptanta lub agenta 
rozliczeniowego, akceptowaną przez 
akceptanta w celu otrzymania przez niego 
należnych mu środków;

Or. pl

Uzasadnienie

Propozycja rozporządzenia zawiera odniesienia do „karty płatniczej”, ale to pojęcie nie jest 
zdefiniowane. Wprowadzenie neutralnej technologicznie definicji „karty płatniczej” pozwoli 
na określenie zakresu tego pojęcia.

Poprawka 41
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) „opłata interchange” oznacza opłatę 
pobieraną z tytuły każdej transakcji
bezpośrednio lub pośrednio (tj. za 
pośrednictwem osoby trzeciej) pomiędzy 
dostawcami usług płatniczych płatnika 
i odbiorcy zaangażowanymi w transakcję 
kartą płatniczą lub transakcję płatniczą 
realizowaną w oparciu o kartę;

9) „opłata interchange” oznacza opłatę 
pobieraną bezpośrednio lub pośrednio 
(tj. za pośrednictwem osoby trzeciej) 
pomiędzy dostawcami usług płatniczych 
płatnika i odbiorcy zaangażowanymi 
w transakcję kartą płatniczą lub transakcję 
płatniczą realizowaną w oparciu o kartę;
opłata interchange może być jawna 
w przypadku czterostronnego systemu kart 
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płatniczych (opłata jest uiszczana przez 
jeden podmiot prawny na rzecz innego 
podmiotu prawnego) lub ukryta 
w przypadku systemu trójstronnego 
(transfer wewnętrzny pomiędzy pionem 
acquiringowym a pionem wydawniczym 
tego samego podmiotu prawnego);
obejmuje ona również opłatę uiszczaną 
lub rabat oferowany pomiędzy dostawcą 
usług płatniczych płatnika a partnerem 
wspólnej marki lub agentem;

Or. en

Poprawka 42
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) „opłata interchange” oznacza opłatę 
pobieraną z tytuły każdej transakcji 
bezpośrednio lub pośrednio (tj. za 
pośrednictwem osoby trzeciej) pomiędzy 
dostawcami usług płatniczych płatnika 
i odbiorcy zaangażowanymi w transakcję 
kartą płatniczą lub transakcję płatniczą 
realizowaną w oparciu o kartę;

9) „opłata interchange” oznacza opłatę 
pobieraną z tytułu każdej transakcji 
bezpośrednio lub pośrednio (tj. za 
pośrednictwem osoby trzeciej) pomiędzy 
dostawcami usług płatniczych płatnika 
i odbiorcy zaangażowanymi w transakcję 
kartą płatniczą lub transakcję płatniczą 
realizowaną w oparciu o kartę. Opłata 
interchange może być jawna w przypadku 
czterostronnego systemu kart płatniczych 
(opłata jest uiszczana przez jeden podmiot 
prawny na rzecz innego podmiotu 
prawnego) lub ukryta w przypadku 
systemu trójstronnego (transfer 
wewnętrzny pomiędzy pionem 
acquiringowym a pionem wydawniczym 
tego samego podmiotu prawnego). 
Obejmuje ona również opłatę uiszczaną 
lub rabat oferowany pomiędzy dostawcą 
usług płatniczych płatnika a partnerem 
wspólnej marki lub agentem;

Or. pl
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Poprawka 43
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) „trójstronny system kart płatniczych” 
oznacza system kart płatniczych, w ramach 
którego płatności są dokonywane 
z rachunku płatniczego prowadzonego 
przez system na rzecz posiadacza karty na 
rachunek płatniczy prowadzony przez 
system na rzecz odbiorcy, a także 
transakcje realizowane w oparciu o kartę 
oparte na tej samej strukturze. 
W przypadku gdy trójstronny system kart 
płatniczych udzieli licencji innemu 
dostawcy usług płatniczych na wydawanie 
kart płatniczych lub świadczenie usługi 
acquiringu w odniesieniu do kart 
płatniczych, uznawany jest za 
czterostronny system kart płatniczych;

15) „trójstronny system kart płatniczych” 
oznacza system kart płatniczych, w ramach 
którego płatności są dokonywane 
z rachunku płatniczego prowadzonego 
przez system na rzecz płatnika na 
rachunek płatniczy prowadzony przez 
system na rzecz odbiorcy, a także 
transakcje realizowane w oparciu o kartę 
oparte na tej samej strukturze;
w przypadku gdy trójstronny system kart 
płatniczych udzieli licencji innemu 
dostawcy usług płatniczych na wydawanie 
kart płatniczych lub świadczenie usługi 
acquiringu w odniesieniu do kart 
płatniczych lub wyda karty płatnicze we 
współpracy z partnerem wspólnej marki 
lub za pośrednictwem agenta, uznawany 
jest za czterostronny system kart 
płatniczych;

Or. en

Poprawka 44
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25a) „portfel cyfrowy" oznacza usługę 
umożliwiającą posiadaczowi portfela 
uzyskiwanie dostępu, zarządzanie 
i korzystanie z instrumentów 
identyfikacyjnych i płatniczych do 
inicjowania płatności; usługa ta może być 
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zlokalizowana na urządzeniu będącym 
własnością posiadacza portfela, 
np. telefonie komórkowym lub 
komputerze osobistym, lub może być 
hostowana zdalnie na serwerze (powyższe 
rozwiązania mogą być również 
połączone), ale w każdym przypadku 
będąca pod kontrolą posiadacza;
akceptant, z którym portfel cyfrowy 
zawiera umowę, jest określany mianem 
„sub-akceptanta”;

Or. en

Poprawka 45
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25a) „średnia ważona” oznacza, 
w odniesieniu do opłat interchange, 
łączną kwotę uiszczonych opłat 
interchange w odniesieniu do kart 
kredytowych lub kart debetowych 
podzieloną przez łączną liczbę odnośnych 
transakcji w tym samym okresie.

Or. en

Poprawka 46
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25a) „portfel cyfrowy” oznacza usługę 
umożliwiającą posiadaczowi portfela 
uzyskiwanie dostępu, zarządzanie 
i korzystanie z instrumentów 
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identyfikacyjnych i płatniczych do 
inicjowania płatności. Usługa ta może być 
zlokalizowana na urządzeniu będącym 
własnością posiadacza portfela, 
np. telefonie komórkowym lub 
komputerze osobistym, lub może być 
hostowana zdalnie na serwerze (powyższe 
rozwiązania mogą być również 
połączone), ale w każdym przypadku 
będąca pod kontrolą posiadacza. 
Akceptant, z którym portfel cyfrowy 
zawiera umowę, jest określany mianem 
„sub-akceptanta”.

Or. pl

Uzasadnienie

Jeżeli zakres rozporządzenia ma obejmować także portfel cyfrowy, konieczne jest 
wprowadzenie do przepisów jego definicji.

Poprawka 47
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 25 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25b) „średnia” oznacza, w odniesieniu do 
opłat interchange, łączną kwotę
uiszczonych opłat interchange 
w odniesieniu do kart kredytowych lub 
kart debetowych podzieloną przez łączną 
liczbę odnośnych transakcji w tym samym 
okresie;

Or. en

Poprawka 48
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłaty interchange z tytułu
transgranicznych transakcji kartą 
debetową dla konsumentów lub kartą 
kredytową dla konsumentów

Opłaty interchange w odniesieniu do
transgranicznych kart debetowych dla 
konsumentów lub kart kredytowych dla 
konsumentów

Or. en

Poprawka 49
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa miesiące po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłat interchange z tytułu transgranicznych 
transakcji kartą debetową nakładanych na 
każdą transakcję ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,2 % 
wartości transakcji.

1. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa miesiące po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
nakładanych na każdą transakcję opłat 
interchange z tytułu transgranicznych 
transakcji realizowanych przy użyciu karty 
debetowej ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości średnio
ponad 0,2 % wartości transakcji.

Or. en

Poprawka 50
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa miesiące po dacie wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 

1. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa miesiące po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 



AM\1013311PL.doc 23/48 PE526.051v01-00

PL

opłat interchange z tytułu transgranicznych 
transakcji kartą debetową nakładanych na 
każdą transakcję ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,2 %
wartości transakcji.

nakładanych na każdą transakcję opłat 
interchange z tytułu transgranicznych 
transakcji kartą ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,3 %
wartości transakcji.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby odmiennie traktować karty debetowe i karty kredytowe.

Poprawka 51
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa miesiące po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy 
usług płatniczych nie mogą oferować ani 
żądać opłat interchange z tytułu 
transgranicznych transakcji kartą 
kredytową nakładanych na każdą 
transakcję ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia 
o podobnym celu lub skutku w wysokości 
ponad 0,3 % wartości transakcji.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby wprowadzać rozróżnienie pomiędzy kartami debetowymi a kartami 
kredytowymi.

Poprawka 52
Matteo Salvini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa miesiące po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłat interchange z tytułu transgranicznych 
transakcji kartą kredytową nakładanych 
na każdą transakcję ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,3 % 
wartości transakcji.

2. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa miesiące po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
nakładanych na każdą transakcję opłat 
interchange z tytułu transgranicznych 
transakcji realizowanych przy użyciu karty 
kredytowej ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości średnio
ponad 0,3 % wartości transakcji.

Or. en

Poprawka 53
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niedozwolone są wszelkie 
postanowienia w umowach lub w innego 
rodzaju porozumieniach wyłączające 
zastosowanie ust. 1 lub 2 bądź zawierające 
wyższe niż przewidziane w ust. 1 lub 2 
stawki opłaty interchange. W przypadku 
wyłączenia w umowie lub innym 
porozumieniu zastosowania ust. 1 lub 2 
bądź też ustalenia w umowie lub innym 
porozumieniu wyższej stawki opłaty 
interchange niż określonej w ust. 1 lub 2 
stosuje się maksymalną stawkę 
przewidzianą w ust. 1 lub 2.

Or. pl

Uzasadnienie

Efektywne funkcjonowanie przepisów wymaga jasnego zaznaczenia, że w przypadkach 
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niezastosowania rozporządzenia stosuje się maksymalną stawkę opłaty interchange. Dzięki 
temu nie pojawią się rozbieżności pomiędzy regulacjami krajowymi.

Poprawka 54
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą utrzymać 
lub wprowadzić niższe pułapy w drodze 
przepisów krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie pułapu wielostronnych opłat interchange nie powinno skutkować 
podwyższeniem do wysokości tego pułapu niższych wielostronnych opłat interchange 
stosowanych obecnie w systemach krajowych lub przez nowe podmioty wchodzące na rynek.
Proponowany pułap nie powinien szkodzić sprawnie działającym rynkom krajowym, co 
wiązałoby się wyłącznie ze szkodliwymi skutkami dla konsumentów.

Poprawka 55
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 skreślony
Opłata interchange z tytułu wszystkich 
transakcji kartą debetową dla 
konsumentów lub kartą kredytową dla 
konsumentów
1. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa lata po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy 
usług płatniczych nie mogą oferować ani 
żądać opłaty interchange z tytułu 
wszelkiego rodzaju transakcji 
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realizowanych w oparciu o kartą 
debetową, nakładanej na każdą 
transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia 
o podobnym celu lub skutku w wysokości 
ponad 0,2 % wartości transakcji.
2. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa lata po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy 
usług płatniczych nie mogą oferować ani 
żądać opłaty interchange z tytułu 
wszelkiego rodzaju transakcji 
realizowanych w oparciu o kartą 
kredytową, nakładanej na każdą 
transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia 
o podobnym celu lub skutku w wysokości 
ponad 0,3 % wartości transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

Poziom opłat interchange innych niż opłaty interchange obowiązujące na terytorium EOG 
(transgraniczne), o których mowa w art. 3, nie powinien być ustalany przez UE, ale może być 
ustalany przez organy krajowe w państwach członkowskich, jeżeli organy te uznają to za 
stosowne. Ze względu na ogromne różnice w rozwoju rynku płatności kartą w poszczególnych 
państwach członkowskich jednolita stawka ustalona na szczeblu UE nie będzie odpowiednia 
dla wszystkich państw członkowskich.

Poprawka 56
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłata interchange z tytułu wszystkich
transakcji kartą debetową dla
konsumentów lub kartą kredytową dla 
konsumentów

Opłata interchange z tytułu transakcji kartą 
debetową dla konsumentów lub kartą 
kredytową dla konsumentów na szczeblu 
krajowym

Or. en



AM\1013311PL.doc 27/48 PE526.051v01-00

PL

Poprawka 57
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa lata po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłaty interchange z tytułu wszelkiego 
rodzaju transakcji realizowanych w oparciu 
o kartą debetową, nakładanej na każdą 
transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,2 % 
wartości transakcji.

1. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
sześć miesięcy po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłaty interchange z tytułu wszelkiego 
rodzaju transakcji realizowanych w oparciu 
o kartę debetową, nakładanej na każdą 
transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,2 % 
wartości transakcji.

Or. pl

Uzasadnienie

Zaproponowany okres przejściowy dla wdrożenia nowych obowiązków odnośnie do 
maksymalnych stawek opłat interchange dla wszystkich transakcji wydaje się zbyt długi. Dla 
transakcji transgranicznych przewidziane są tylko 2 miesiące, dlatego 6 miesięcy dla 
wszystkich transakcji wydaje się być czasem wystarczającym na dostosowanie działalności do 
nowych regulacji.

Poprawka 58
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa lata po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłaty interchange z tytułu wszelkiego 
rodzaju transakcji realizowanych w oparciu 

1. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa lata po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłaty interchange z tytułu wszelkiego 
rodzaju transakcji realizowanych w oparciu 
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o kartą debetową, nakładanej na każdą 
transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,2 % 
wartości transakcji.

o kartę debetową, nakładanej na każdą 
transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,2 % 
wartości transakcji, obliczanej według 
średniej ważonej.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany przez Komisję bezwzględny pułap opłat interchange nie odzwierciedlałby 
zróżnicowania poziomu rozwoju rynków płatności kartą w poszczególnych państwach 
członkowskich. Obliczanie stawki według średniej ważonej na szczeblu krajowym dałoby 
pewną elastyczność umożliwiającą inwestowanie w nowe technologie, zabezpieczenia lub 
lepszą infrastrukturę płatności kartą w krajach, w których infrastruktura ta nie jest 
dostatecznie rozwinięta.

Poprawka 59
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa lata po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłaty interchange z tytułu wszelkiego 
rodzaju transakcji realizowanych w oparciu 
o kartą debetową, nakładanej na każdą 
transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,2 % 
wartości transakcji.

1. Ze skutkiem od dnia przypadającego rok
po dacie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostawcy usług płatniczych 
nie mogą oferować ani żądać opłaty 
interchange z tytułu wszelkiego rodzaju 
transakcji realizowanych w oparciu o kartę
debetową, nakładanej na każdą transakcję, 
ani innego rodzaju uzgodnionego 
wynagrodzenia o podobnym celu lub 
skutku w wysokości ponad 0,2 % wartości
transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

Na szczeblu krajowym pułapy powinny zacząć obowiązywać wcześniej, gdyż obciążenia 
wynikające z wielostronnych opłat interchange najbardziej odczuwane są właśnie na szczeblu 
krajowym.
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Poprawka 60
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa lata po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłaty interchange z tytułu wszelkiego 
rodzaju transakcji realizowanych w oparciu 
o kartą debetową, nakładanej na każdą 
transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,2 %
wartości transakcji.

1. Ze skutkiem od dnia przypadającego rok
po dacie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostawcy usług płatniczych 
nie mogą oferować ani żądać opłaty 
interchange z tytułu wszelkiego rodzaju 
transakcji realizowanych w oparciu 
o kartę, nakładanej na każdą transakcję, 
ani innego rodzaju uzgodnionego 
wynagrodzenia o podobnym celu lub 
skutku w wysokości ponad 0,3 % wartości 
transakcji.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby odmiennie traktować karty debetowe i karty kredytowe. Pułapy należy 
uelastycznić w przypadku transakcji krajowych, aby zapewnić organom regulacyjnym 
elastyczność wystarczającą do dostosowania stawek do struktury rynku i relacji pomiędzy 
bankami wydającymi karty a bankami świadczącymi usługę acquiringu.

Poprawka 61
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa lata po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłaty interchange z tytułu wszelkiego 
rodzaju transakcji realizowanych w oparciu 
o kartą debetową, nakładanej na każdą 

1. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa lata po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłaty interchange z tytułu wszelkiego 
rodzaju transakcji realizowanych w oparciu 
o kartę debetową, nakładanej na każdą 
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transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,2 % 
wartości transakcji.

transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 
0,10 EUR za transakcję, przy 
proporcjonalnych opłatach z tytułu 
mikropłatności.

Or. en

Poprawka 62
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa lata po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy 
usług płatniczych nie mogą oferować ani 
żądać opłaty interchange z tytułu 
wszelkiego rodzaju transakcji 
realizowanych w oparciu o kartą 
kredytową, nakładanej na każdą 
transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia 
o podobnym celu lub skutku w wysokości 
ponad 0,3 % wartości transakcji.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby traktować odmiennie karty debetowe i karty kredytowe.

Poprawka 63
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa lata po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłaty interchange z tytułu wszelkiego 
rodzaju transakcji realizowanych w oparciu 
o kartą kredytową, nakładanej na każdą 
transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,3 % 
wartości transakcji.

2. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa lata po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłaty interchange z tytułu wszelkiego 
rodzaju transakcji realizowanych w oparciu 
o kartę kredytową, nakładanej na każdą 
transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,3 % 
wartości transakcji, obliczanej według 
średniej ważonej.

Or. en

Poprawka 64
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa lata po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłaty interchange z tytułu wszelkiego 
rodzaju transakcji realizowanych w oparciu 
o kartą kredytową, nakładanej na każdą 
transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,3 % 
wartości transakcji.

2. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
sześć miesięcy po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłaty interchange z tytułu wszelkiego 
rodzaju transakcji realizowanych w oparciu 
o kartę kredytową, nakładanej na każdą 
transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,3 % 
wartości transakcji.

Or. pl

Poprawka 65
Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa lata po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłaty interchange z tytułu wszelkiego 
rodzaju transakcji realizowanych w oparciu 
o kartą kredytową, nakładanej na każdą 
transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,3 % 
wartości transakcji.

2. Ze skutkiem od dnia przypadającego rok
po dacie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostawcy usług płatniczych 
nie mogą oferować ani żądać opłaty 
interchange z tytułu wszelkiego rodzaju 
transakcji realizowanych w oparciu o kartę
kredytową, nakładanej na każdą transakcję, 
ani innego rodzaju uzgodnionego 
wynagrodzenia o podobnym celu lub 
skutku w wysokości ponad 0,3 % wartości 
transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

Na szczeblu krajowym pułapy powinny zacząć obowiązywać wcześniej, gdyż obciążenia 
wynikające z wielostronnych opłat interchange najbardziej odczuwane są właśnie na szczeblu 
krajowym.

Poprawka 66
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa lata po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłaty interchange z tytułu wszelkiego 
rodzaju transakcji realizowanych w oparciu 
o kartą kredytową, nakładanej na każdą 
transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia
o podobnym celu lub skutku w wysokości 
ponad 0,3 % wartości transakcji.

2. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa lata po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych mogą oferować nakładaną na 
każdą transakcję stałą opłatę interchange z 
tytułu wszelkiego rodzaju transakcji 
realizowanych w oparciu o kartę
kredytową lub innego rodzaju uzgodnione 
wynagrodzenie o podobnym celu lub 
skutku lub żądać takiej opłaty lub takiego 
wynagrodzenia, w oparciu o faktyczny 
koszt płatności, w wysokości co najmniej 
0,10 EUR za transakcję.
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Or. en

Poprawka 67
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niedozwolone są wszelkie 
postanowienia w umowach lub w innego 
rodzaju porozumieniach wyłączające 
zastosowanie ust. 1 lub 2 bądź zawierające 
wyższe niż przewidziane w ust. 1 lub 2 
stawki opłaty interchange. W przypadku 
wyłączenia w umowie lub innym 
porozumieniu zastosowania ust. 1 lub 2 
bądź też ustalenia w umowie lub innym 
porozumieniu wyższej stawki opłaty 
interchange niż określonej w ust. 1 lub 2 
stosuje się maksymalną stawkę 
przewidzianą w ust. 1 lub 2.

Or. pl

Poprawka 68
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą utrzymać 
lub wprowadzić niższe pułapy w drodze
przepisów krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie pułapu wielostronnych opłat interchange nie powinno skutkować 
podwyższeniem do wysokości tego pułapu niższych wielostronnych opłat interchange 
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stosowanych obecnie w systemach krajowych lub przez nowe podmioty wchodzące na rynek.
Proponowany pułap nie powinien szkodzić sprawnie działającym rynkom krajowym, co 
wiązałoby się wyłącznie ze szkodliwymi skutkami dla konsumentów.

Poprawka 69
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą utrzymać 
lub wprowadzić niższe pułapy lub środki 
o podobnym celu lub skutku w drodze 
przepisów krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane pułapy nie powinny szkodzić sprawnie działającym rynkom krajowym, gdzie 
opłaty interchange są niższe lub w ogóle nie są pobierane, zwłaszcza w krajach, w których 
funkcjonują niedrogie i skuteczne krajowe systemy płatności kartą debetową.

Poprawka 70
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów stosowania pułapów, o których 
mowa w art. 3 i 4, wszelkiego rodzaju 
kwoty netto otrzymywane przez bank 
wydający karty z systemu kart płatniczych 
z tytułu transakcji płatniczych lub 
powiązanych działań traktowane są jak 
część opłaty interchange.

Do celów stosowania pułapów, o których 
mowa w art. 3 i 4, wszelkiego rodzaju 
kwoty netto otrzymywane przez bank 
wydający karty od systemu kart 
płatniczych z tytułu transakcji płatniczych 
lub powiązanych działań traktowane są jak 
część opłaty interchange. Agent 
rozliczeniowy powinien być obciążany 
wyłącznie kwotą określoną w niniejszym 
rozporządzeniu.



AM\1013311PL.doc 35/48 PE526.051v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie należy doprecyzować, aby zapobiec podwyższaniu opłat z tytułu udzielania 
licencji, zezwoleń itp. w systemach kart płatniczych, które to podwyżki obciążałyby detalistów 
i konsumentów.

Poprawka 71
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Ukryte opłaty interchange

1. Trójstronne systemy kart płatniczych 
stosują ukryte opłaty interchange, które 
winny podlegać pułapowi w taki sam 
sposób, jak jawne opłaty interchange, 
o których mowa w art. 3 i 4.
2. W celu zapewnienia zgodności z tym 
wymogiem trójstronne systemy kart 
płatniczych będą prowadzić odrębne 
księgi dla działalności związanej 
z acquiringiem kart dla konsumentów 
i dla działalności związanej z wydawaniem 
kart dla konsumentów w taki sposób, jak
by to miało miejsce, gdyby taka 
działalność była prowadzona przez 
prawnie niezależne podmioty, 
umożliwiając identyfikowanie wszystkich 
elementów kosztów i przychodów wraz 
z podstawą ich obliczania i szczegółowym 
przypisaniem stosowanych metod, 
związanych z ich działalnością 
wydawniczą i acquiringową, w tym 
szczegółowego rozbicia środków trwałych 
i kosztów strukturalnych. Trójstronne 
systemy kart płatniczych będą również 
zobowiązane do ujawniania wewnętrznych 
cen transferowych celem zapewnienia 
zgodności z pułapami ukrytych opłat 
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interchange i zapobieżenia subsydiowaniu 
krzyżowemu.
3. Do celów stosowania pułapów, 
o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, 
wszelkiego rodzaju kwoty netto 
otrzymywane przez obszar zajmujący się 
wydawaniem kart dla konsumentów od 
obszaru związanego z systemem kart 
płatniczych z tytułu transakcji płatniczych 
lub powiązanych działań traktowane są 
jak część ukrytej opłaty interchange.
4. Celem zapewnienia zgodności z ust. 1 
i 2 trójstronne systemy kart płatniczych 
mają obowiązek powołania powiernika, 
który będzie składał coroczne 
sprawozdanie właściwym organom, 
o których mowa w art. 13 i nast., na temat 
przestrzegania przez system trójstronny 
postanowień ust. 1 i 2 w poprzednim roku. 
Postanowienia implementacyjne 
dotyczące powiernika określa załącznik X.

Or. pl

Uzasadnienie

W punkcie 22 preambuły wskazuje się, że trójstronne systemy płatnicze stosują ukrytą opłatę 
interchange. Aby zapewnić równe warunki działania, poziom ukrytych opłat interchange 
powinien być regulowany w taki sam sposób, co jawne opłaty interchange. Aby uniknąć 
obchodzenia przepisów, proporcjonalnym rozwiązaniem będzie wymóg wyznaczenia 
powiernika – tak jak obecnie powiernicy mają obowiązek składania rocznych sprawozdań na 
temat przestrzegania średnich ważonych uzgodnionych z Komisją.

Poprawka 72
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Systemy kart płatniczych i podmioty 
obsługujące są niezależne pod względem 
formy prawnej, organizacji 
i podejmowania decyzji. W żaden sposób 

1. Systemy kart płatniczych i podmioty 
obsługujące w żaden sposób nie mogą 
traktować w różny sposób jednostek 
zależnych i udziałowców z jednej strony 
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nie mogą one traktować w różny sposób 
jednostek zależnych i udziałowców 
z jednej strony i użytkowników tych 
systemów i innych kontrahentów z drugiej 
strony, a także w żaden sposób nie mogą 
warunkować świadczenia dowolnej 
z oferowanych przez siebie usług od 
zaakceptowania przez ich kontrahenta 
innych usług, które oferują.

i użytkowników tych systemów i innych 
kontrahentów z drugiej strony, a także 
w żaden sposób nie mogą warunkować 
świadczenia dowolnej z oferowanych przez 
siebie usług od zaakceptowania przez ich 
kontrahenta innych usług, które oferują.

Or. en

Poprawka 73
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przy zawieraniu porozumienia 
umownego z dostawcą usług płatniczych 
konsumentowi zapewnia się możliwość 
zdecydowania, czy potrzebuje on w swoim
urządzeniu obsługującym karty lub 
urządzeniu telekomunikacyjnym, 
cyfrowym lub informatycznym co 
najmniej dwóch różnych marek 
instrumentów płatniczych. Przed 
podpisaniem umowy dostawca usług 
płatniczych udziela konsumentowi 
jasnych i obiektywnych informacji 
o dostępnych markach płatniczych oraz 
ich charakterystyce pod względem
użytkowania, funkcji, kosztu 
i bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 74
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przy zawieraniu porozumienia 
umownego z dostawcą usług płatniczych 
konsumentowi udziela się jasnych 
i obiektywnych informacji oraz zapewnia 
możliwość zdecydowania, czy potrzebuje 
on w swoim urządzeniu obsługującym
karty lub urządzeniu
telekomunikacyjnym, cyfrowym lub 
informatycznym co najmniej dwóch 
różnych marek instrumentów płatniczych.

Or. en

Poprawka 75
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy urządzenie płatnicze 
oferuje wybór między różnymi markami 
instrumentów płatniczych, o wyborze 
marki mającej zastosowanie do danej 
transakcji płatniczej decyduje płatnik 
w punkcie sprzedaży.

5. W przypadku gdy urządzenie płatnicze 
oferuje wybór między różnymi markami 
instrumentów płatniczych, o wyborze 
marki mającej zastosowanie do danej 
transakcji płatniczej decyduje płatnik 
w punkcie sprzedaży. Przed podpisaniem 
umowy dostawca usług płatniczych
udziela konsumentowi jasnych 
i obiektywnych informacji o wszystkich 
dostępnych markach płatniczych, w tym o 
ich opłatach interchange 
i charakterystyce.

Or. en

Poprawka 76
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Systemy kart płatniczych, wydawcy kart 
płatniczych, agenci rozliczeniowi 
i dostawcy infrastruktury obsługującej 
karty nie wprowadzają do instrumentów 
płatniczych lub sprzętu stosowanego 
w punkcie sprzedaży automatycznych 
mechanizmów, oprogramowania lub 
urządzeń ograniczających możliwość 
wyboru przez płatnika marki podczas 
używania instrumentów płatniczych 
opatrzonych więcej niż jedną marką.

6. Systemy kart płatniczych, wydawcy kart 
płatniczych, agenci rozliczeniowi, 
akceptanci i dostawcy infrastruktury 
obsługującej karty nie wprowadzają do 
instrumentów płatniczych lub sprzętu 
stosowanego w punkcie sprzedaży 
automatycznych mechanizmów, 
oprogramowania lub urządzeń 
ograniczających możliwość wyboru przez 
płatnika marki podczas używania 
instrumentów płatniczych opatrzonych 
więcej niż jedną marką.

Or. en

Poprawka 77
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Brak łączenia opłat Opłaty

Or. fr

Poprawka 78
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agenci rozliczeniowi oferują odbiorcom 
i pobierają od nich indywidualnie 
określone opłaty akceptanta w odniesieniu 
do poszczególnych kategorii i marek kart 
płatniczych, chyba że akceptanci pisemnie 
zwrócą się do dostawców usług 

1. Agenci rozliczeniowi oferują odbiorcom 
i pobierają od nich indywidualnie 
określone opłaty akceptanta w odniesieniu 
do poszczególnych kategorii i marek kart 
płatniczych podlegających opłatom 
interchange w różnej wysokości, chyba że 



PE526.051v01-00 40/48 AM\1013311PL.doc

PL

płatniczych świadczących usługę 
acquiringu o pobieranie łączonych opłat 
akceptanta.

akceptanci pisemnie zwrócą się do 
dostawców usług płatniczych 
świadczących usługę acquiringu 
o pobieranie łączonych opłat akceptanta.

Or. en

Poprawka 79
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Obniżeniu kwoty opłat interchange na 
mocy art. 3 i 4 lub na podstawie decyzji
właściwych organów, o których mowa w 
art. 13, musi towarzyszyć co najmniej 
równoważne obniżenie wysokości opłat 
akceptanta nakładanych na odbiorców 
przez dostawców usług płatniczych 
świadczących usługę acquiringu.

Or. fr

Uzasadnienie

Rozporządzenie nie przyniesie żadnego skutku, jeśli agenci rozliczeniowi nie odzwierciedlą 
obniżki opłat interchange w opłatach nakładanych na akceptantów.

Poprawka 80
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreślony
Zasady honorowania wszystkich kart
1. Systemy płatności i dostawcy usług 
płatniczych nie stosują żadnych zasad, 



AM\1013311PL.doc 41/48 PE526.051v01-00

PL

które mogą zobowiązać odbiorców 
akceptujących karty i inne instrumenty 
płatnicze wydawane przez jednego 
dostawcę usług płatniczych wydającego 
karty w ramach systemu instrumentów 
płatniczych do akceptowania również 
innych instrumentów płatniczych tej 
samej marki lub kategorii wydawanych 
przez innych dostawców usług płatniczych 
wydających karty w ramach tego samego 
systemu, z wyjątkiem sytuacji, w której 
podlegają one tej samej regulowanej 
opłacie interchange.
2. Ograniczenie zasady honorowania 
wszystkich kart, o którym mowa w ust. 1, 
pozostaje bez uszczerbku dla możliwości 
postanowienia przez systemy płatnicze 
i dostawców usług płatniczych, że niektóre 
karty nie mogą zostać odrzucone ze 
względu na tożsamość dostawcy usług 
płatniczych wydającego karty lub 
posiadacza kart.
3. Akceptanci, którzy podejmą decyzję 
o nieakceptowaniu wszystkich kart lub 
innych instrumentów płatniczych systemu 
kart płatniczych, informują konsumentów 
w wyraźny i niebudzący wątpliwości 
sposób w tym samym czasie, kiedy 
informują konsumentów o akceptowaniu 
innych kart i instrumentów płatniczych 
systemu. Informacje na ten temat są 
w widoczny sposób eksponowane przy 
wejściu do sklepu, przy kasie lub na 
stronie internetowej, bądź 
z zastosowaniem innych stosownych 
elektronicznych środków przekazu lub 
środków przekazu funkcjonujących 
w środowisku urządzeń przenośnych i są 
zapewniane płatnikowi w odpowiednim 
czasie przed zawarciem przez niego 
umowy zakupu z odbiorcą.
4. Dostawcy usług płatniczych wydający 
karty zapewniają, by ich instrumenty 
płatnicze były możliwe do 
zidentyfikowania wizualnie i w formie 
elektronicznej, umożliwiając odbiorcom 
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jednoznaczne zidentyfikowanie, jakie 
marki i kategorie kart przedpłaconych, 
debetowych, kredytowych lub biznesowych 
lub jakie płatności realizowane w oparciu 
o te karty zostały wybrane przez płatnika.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie zasady honorowania wszystkich kart doprowadziłoby do rzadszego korzystania 
z kart, gdyż konsumenci nie mieliby już pewności, czy ich karta jest akceptowana przez 
danego akceptanta.

Poprawka 81
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Systemy płatności i dostawcy usług 
płatniczych nie stosują żadnych zasad, 
które mogą zobowiązać odbiorców 
akceptujących karty i inne instrumenty 
płatnicze wydawane przez jednego 
dostawcę usług płatniczych wydającego 
karty w ramach systemu instrumentów 
płatniczych do akceptowania również 
innych instrumentów płatniczych tej 
samej marki lub kategorii wydawanych 
przez innych dostawców usług płatniczych 
wydających karty w ramach tego samego 
systemu, z wyjątkiem sytuacji, w której 
podlegają one tej samej regulowanej 
opłacie interchange.

skreślony

Or. en

Poprawka 82
Adam Bielan
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Systemy płatności i dostawcy usług 
płatniczych nie stosują żadnych zasad, 
które mogą zobowiązać odbiorców 
akceptujących karty i inne instrumenty 
płatnicze wydawane przez jednego 
dostawcę usług płatniczych wydającego 
karty w ramach systemu instrumentów 
płatniczych do akceptowania również 
innych instrumentów płatniczych tej samej 
marki lub kategorii wydawanych przez 
innych dostawców usług płatniczych 
wydających karty w ramach tego samego 
systemu, z wyjątkiem sytuacji, w której 
podlegają one tej samej regulowanej
opłacie interchange.

1. Systemy płatności i dostawcy usług 
płatniczych nie stosują żadnych zasad, 
które mogą zobowiązać odbiorców 
akceptujących karty i inne instrumenty 
płatnicze wydawane przez jednego 
dostawcę usług płatniczych wydającego 
karty w ramach systemu instrumentów 
płatniczych do akceptowania również 
innych instrumentów płatniczych tej samej 
marki lub kategorii wydawanych przez 
innych dostawców usług płatniczych 
wydających karty w ramach tego samego 
systemu, z wyjątkiem sytuacji, w której 
podlegają one tej samej opłacie.

Or. en

Poprawka 83
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ograniczenie zasady honorowania 
wszystkich kart, o którym mowa w ust. 1, 
pozostaje bez uszczerbku dla możliwości 
postanowienia przez systemy płatnicze 
i dostawców usług płatniczych, że niektóre 
karty nie mogą zostać odrzucone ze 
względu na tożsamość dostawcy usług 
płatniczych wydającego karty lub 
posiadacza kart.

skreślony

Or. en
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Poprawka 84
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ograniczenie zasady honorowania 
wszystkich kart, o którym mowa w ust. 1, 
pozostaje bez uszczerbku dla możliwości 
postanowienia przez systemy płatnicze 
i dostawców usług płatniczych, że niektóre 
karty nie mogą zostać odrzucone ze 
względu na tożsamość dostawcy usług 
płatniczych wydającego karty lub 
posiadacza kart.

skreślony

Or. en

Poprawka 85
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Akceptanci, którzy podejmą decyzję 
o nieakceptowaniu wszystkich kart lub 
innych instrumentów płatniczych systemu 
kart płatniczych, informują konsumentów 
w wyraźny i niebudzący wątpliwości 
sposób w tym samym czasie, kiedy 
informują konsumentów o akceptowaniu 
innych kart i instrumentów płatniczych 
systemu. Informacje na ten temat są 
w widoczny sposób eksponowane przy 
wejściu do sklepu, przy kasie lub na 
stronie internetowej, bądź
z zastosowaniem innych stosownych 
elektronicznych środków przekazu lub 
środków przekazu funkcjonujących 
w środowisku urządzeń przenośnych i są 
zapewniane płatnikowi w odpowiednim 
czasie przed zawarciem przez niego 

skreślony
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umowy zakupu z odbiorcą.

Or. en

Poprawka 86
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dostawcy usług płatniczych wydający 
karty zapewniają, by ich instrumenty 
płatnicze były możliwe do 
zidentyfikowania wizualnie i w formie 
elektronicznej, umożliwiając odbiorcom 
jednoznaczne zidentyfikowanie, jakie 
marki i kategorie kart przedpłaconych, 
debetowych, kredytowych lub biznesowych 
lub jakie płatności realizowane w oparciu 
o te karty zostały wybrane przez płatnika.

4. Dostawcy usług płatniczych wydający 
karty zapewniają, by ich instrumenty 
płatnicze, w przypadku których opłaty 
interchange nie są uregulowane, były 
możliwe do zidentyfikowania wizualnie 
i w formie elektronicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że karty przedpłacone, debetowe i kredytowe (dla konsumentów) 
podlegają uregulowanym opłatom interchange, możliwość zidentyfikowania takich kart 
wizualnie i w formie elektronicznej przez akceptanta nie wiąże się z żadnymi korzyściami.
Proponuje się zmienić przedmiotowy ustęp poprzez wprowadzenie wymogu identyfikowania 
nieuregulowanych kart, aby akceptant mógł odmówić przyjęcia (nieuregulowanych) kart 
biznesowych lub obłożyć takie karty dodatkową opłatą zgodnie z proponowaną drugą 
dyrektywą w sprawie usług płatniczych.

Poprawka 87
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Umowy między agentami 2. Umowy między agentami 
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rozliczeniowymi a odbiorcami mogą 
zawierać warunek, zgodnie z którym 
informacje, o których mowa w ust. 1 akapit 
pierwszy, należy dostarczać lub 
udostępniać okresowo, co najmniej raz 
w miesiącu, i w uzgodniony sposób 
umożliwiający odbiorcy przechowywanie 
i odtwarzanie tych informacji 
w niezmienionej postaci.

rozliczeniowymi a odbiorcami zawierają
warunek, zgodnie z którym informacje, 
o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy, 
należy dostarczać lub udostępniać 
okresowo, co najmniej raz w miesiącu, 
i w uzgodniony sposób umożliwiający 
odbiorcy przechowywanie i odtwarzanie 
tych informacji w niezmienionej postaci.

Przy zawieraniu porozumienia umownego 
z dostawcą usług płatniczych 
konsumentowi okresowo udziela się 
również jasnych i obiektywnych 
informacji o charakterystyce płatności 
i opłatach z tytułu płatności mających 
zastosowanie do transakcji płatniczych.

Or. en

Poprawka 88
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 
odpowiada za wydawanie wytycznych 
dotyczących skutecznych, 
proporcjonalnych i odstraszających 
sankcji.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie państwa członkowskie powinny ustanawiać podobne przepisy dotyczące sankcji 
nakładanych za naruszenia przedmiotowego rozporządzenia, co pozwoliłoby zapewnić równe 
warunki działania.

Poprawka 89
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
odpowiednie i skuteczne pozasądowe 
procedury wnoszenia skarg i dochodzenia 
praw do celów rozstrzygania sporów 
między odbiorcami a dostawcami usług 
płatniczych, wynikających ze stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Państwa 
członkowskie wyznaczają w tym celu 
istniejące organy lub, w odpowiednich 
przypadkach, ustanawiają nowe organy.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
niezależne, odpowiednie i skuteczne 
pozasądowe procedury wnoszenia skarg 
i dochodzenia praw do celów rozstrzygania 
sporów między odbiorcami a dostawcami 
usług płatniczych, wynikających ze 
stosowania niniejszego rozporządzenia. 
Państwa członkowskie wyznaczają w tym 
celu istniejące organy lub, w odpowiednich 
przypadkach, ustanawiają nowe organy.

Or. en

Poprawka 90
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dostawcy usług płatniczych 
przystępują do co najmniej jednego 
organu pozasądowego rozstrzygania 
sporów.

Or. en

Poprawka 91
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po upływie roku od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
składa Parlamentowi Europejskiemu 
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i Radzie sprawozdanie dotyczące wpływu 
opłat wewnętrznych stosowanych 
w trójstronnych systemach kart 
płatniczych z tytułu transakcji 
transgranicznych na funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego oraz, w razie 
konieczności, przedstawia wniosek 
ustawodawczy mający na celu 
ograniczenie negatywnych skutków takich 
opłat.

Or. fr

Uzasadnienie

Opłaty pobierane w trójstronnych systemach kart płatniczych mogą być wysokie, dużo wyższe 
niż w przypadku czterostronnych systemów kart płatniczych. W związku z tym należy zbadać 
wpływ takich opłat na transakcje realizowane na rynku wewnętrznym i rozważyć możliwość 
ustanowienia przepisów w tym zakresie.


