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Predlog spremembe 19
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Predlog

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o medbančnih provizijah za kartične 
plačilne transakcije

o medbančnih provizijah za kartične 
plačilne transakcije in digitalne denarnice

(Besedilo velja za EGP) (Besedilo velja za EGP)

Or. en

Predlog spremembe 20
Adam Bielan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Ena od glavnih praks, ki ovira 
delovanje notranjega trga plačil s karticami 
in plačil na podlagi kartic, so zelo 
razširjene medbančne provizije, ki v večini 
držav članic niso urejene z zakonodajo.
Medbančne provizije so medbančna 
nadomestila, ki se običajno uporabljajo 
med ponudniki plačilnih storitev 
pridobitelji in ponudniki plačilnih storitev
izdajatelji, ki pripadajo posamezni kartični
shemi. Medbančne provizije so glavni del
nadomestil, ki jih ponudniki plačilnih 
storitev pridobitelji zaračunajo trgovcem za 
vsako kartično transakcijo. Trgovci nato te 
kartične stroške vključijo v splošne cene 
blaga in storitev. Zdi se, da je namen 
konkurence med kartičnimi shemami v 
praksi zlasti prepričati čim več ponudnikov 
plačilnih storitev, ki so izdajatelji (npr. 

(10) Ena od glavnih praks, ki ovira 
delovanje notranjega trga plačil s karticami 
in plačil na podlagi kartic, so zelo 
razširjene medbančne provizije, ki v večini 
držav članic niso urejene z zakonodajo.
Medbančne provizije so medbančna 
nadomestila, ki jih ponudniki plačilnih 
storitev pridobitelji običajno prenesejo na 
ponudnike plačilnih storitev izdajatelje, ki 
pripadajo ustrezni shemi. Medbančne 
provizije so glavna postavka nadomestil, 
ki jih ponudniki plačilnih storitev 
pridobitelji zaračunajo trgovcem za vsako 
kartično transakcijo. Trgovci nato te 
kartične stroške vključijo v splošne cene 
blaga in storitev. Zdi se, da je namen 
konkurence med kartičnimi shemami v 
praksi zlasti prepričati čim več ponudnikov 
plačilnih storitev, ki so izdajatelji (npr. 
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banke), da izdajo njihove kartice, zaradi 
česar so medbančne provizije na trgu 
običajno višje, in ne nižje, kar je v 
nasprotju z običajnim učinkom cenovne 
discipline, ki ga ima konkurenca v tržnem 
gospodarstvu. Z zakonsko ureditvijo 
medbančnih provizij bi se izboljšalo 
delovanje notranjega trga.

banke), da izdajo njihove kartice, zaradi 
česar so medbančne provizije na trgu 
običajno višje, in ne nižje, kar je v 
nasprotju z običajnim učinkom cenovne 
discipline, ki ga ima konkurenca v tržnem 
gospodarstvu. Z zakonsko ureditvijo 
medbančnih provizij bi se izboljšalo 
delovanje notranjega trga.

Or. en

Predlog spremembe 21
Adam Bielan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Obstoječa velika raznolikost 
medbančnih provizij in njihova višina 
preprečujeta vstop na trg za „nove“
vseevropske udeležence na podlagi 
poslovnih modelov z nižjimi medbančnimi 
provizijami, kar škodi potencialnim 
ekonomijam obsega in razpona ter njihovi 
učinkovitosti. To negativno vpliva na 
trgovce na drobno in potrošnike ter ovira 
inovacije. Ker bi morali vseevropski 
udeleženci bankam izdajateljicam ponuditi 
najmanj najvišjo stopnjo medbančne 
provizije, ki prevladuje na trgu, na katerega 
želijo vstopiti, to povzroča tudi stalno 
razdrobljenost trga. Obstoječe domače 
sheme, ki imajo nižje medbančne provizije 
ali teh nadomestil nimajo, bodo morda celo 
prisiljene k umiku s trga zaradi pritiska 
bank, da ustvarijo višje prihodke iz naslova 
medbančnih provizij. Potrošniki in trgovci 
se tako srečujejo z omejeno izbiro, višjimi 
cenami in slabšo kakovostjo plačilnih 
storitev, hkrati pa so omejeni pri uporabi 
vseevropskih plačilnih storitev. Poleg tega 
trgovci na drobno ne morejo nadomestiti 
razlik v nadomestilih z uporabo storitev za 
sprejemanje kartic, ki jih opravljajo banke 

(11) Obstoječa visoka raven provizij lahko 
preprečuje vstop na trg za „nove“ 
udeležence na podlagi drugačnih
poslovnih modelov, kar škodi potencialnim 
ekonomijam obsega in razpona ter njihovi 
učinkovitosti. To negativno vpliva na 
trgovce na drobno in potrošnike ter ovira 
inovacije. Ker bi morali vseevropski 
udeleženci bankam izdajateljicam ponuditi 
najmanj najvišjo stopnjo medbančne 
provizije, ki prevladuje na trgu, na katerega 
želijo vstopiti, to povzroča tudi stalno 
razdrobljenost trga. Obstoječe domače 
sheme, ki imajo nižje medbančne provizije 
ali teh nadomestil nimajo, bodo morda celo 
prisiljene k umiku s trga zaradi pritiska 
bank, da ustvarijo višje prihodke iz naslova 
medbančnih provizij. Potrošniki in trgovci 
se tako srečujejo z omejeno izbiro, višjimi 
cenami in slabšo kakovostjo plačilnih 
storitev, hkrati pa so omejeni pri uporabi 
vseevropskih plačilnih storitev. Poleg tega 
trgovci na drobno ne morejo nadomestiti 
razlik v nadomestilih z uporabo storitev za 
sprejemanje kartic, ki jih opravljajo banke 
v drugih državah članicah. Posebna pravila 
v zvezi s plačilnimi shemami določajo, da 
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v drugih državah članicah. Posebna pravila 
v zvezi s plačilnimi shemami določajo, da 
se za vsako plačilno transakcijo uporabi 
medbančna provizija na prodajnem mestu
(država trgovca na drobno). To bankam 
pridobiteljicam preprečuje uspešno 
čezmejno opravljanje storitev. Prav tako 
trgovcem na drobno preprečuje zmanjšanje 
stroškov plačil v korist potrošnikov.

se za vsako plačilno transakcijo uporabi 
medbančna provizija na prodajnem mestu
(država trgovca na drobno). To bankam 
pridobiteljicam preprečuje uspešno 
čezmejno opravljanje storitev. Prav tako 
trgovcem na drobno preprečuje zmanjšanje 
stroškov plačil v korist potrošnikov.

Or. en

Predlog spremembe 22
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) V zvezi z domačimi transakcijami je 
nujno prehodno obdobje, da se 
ponudnikom plačilnih storitev in shemam 
zagotovi čas za prilagoditev novim 
zahtevam. Zato bi bilo treba po dveh letih 
od začetka veljavnosti te uredbe in, da se 
zagotovi vzpostavitev notranjega trga za 
kartična plačila, razširiti omejitve za 
medbančne provizije za transakcije s 
potrošniškimi karticami na vsa plačila, 
tako čezmejna kot domača.

(17) V zvezi z domačimi transakcijami je 
nujno prehodno obdobje, da se 
ponudnikom plačilnih storitev in shemam 
zagotovi čas za prilagoditev novim 
zahtevam. Zato bodo po dveh letih od 
začetka veljavnosti te uredbe uvedene 
omejitve za tehtano povprečje, ki bodo 
omogočile tehnološke inovacije in
odražale različne stopnje razvoja na trgih
za kartična plačila v različnih državah 
članicah.

Or. en

Predlog spremembe 23
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi se olajšalo čezmejno 
pridobivanje, bi morala za vse (čezmejne

(18) Da bi se olajšalo čezmejno 
pridobivanje, bi morala za vse čezmejne 
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in domače) transakcije s potrošniškimi 
debetnimi karticami in kartične plačilne 
transakcije veljati najvišja dovoljena 
medbančna provizija v višini 0,20 %, za 
vse (čezmejne in domače) transakcije s 
potrošniškimi kreditnimi karticami in na 
njih temelječe kartične plačilne transakcije 
pa najvišja dovoljena medbančna provizija 
v višini 0,30 %.

transakcije s potrošniškimi debetnimi 
karticami in kartične plačilne transakcije 
veljati najvišja dovoljena medbančna 
provizija v višini 0,20 %, za vse čezmejne 
transakcije s potrošniškimi kreditnimi 
karticami in na njih temelječe kartične 
plačilne transakcije pa najvišja dovoljena 
medbančna provizija v višini 0,30 %.

Or. en

Predlog spremembe 24
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi se olajšalo čezmejno 
pridobivanje, bi morala za vse (čezmejne
in domače) transakcije s potrošniškimi
debetnimi karticami in kartične plačilne 
transakcije veljati najvišja dovoljena 
medbančna provizija v višini 0,20 %, za 
vse (čezmejne in domače) transakcije s 
potrošniškimi kreditnimi karticami in na 
njih temelječe kartične plačilne 
transakcije pa najvišja dovoljena 
medbančna provizija v višini 0,30 %.

(18) Da bi se olajšalo čezmejno 
pridobivanje, bi morala za vse domače ali
čezmejne transakcije s potrošniškimi 
karticami in na njih temelječe kartične 
plačilne transakcije veljati najvišja 
dovoljena medbančna provizija v višini
0,30 %.

Or. fr

Predlog spremembe 25
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi se olajšalo čezmejno 
pridobivanje, bi morala za vse (čezmejne in 

(18) Da bi se olajšalo čezmejno 
pridobivanje, bi morala za vse (čezmejne in 
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domače) transakcije s potrošniškimi 
debetnimi karticami in kartične plačilne 
transakcije veljati najvišja dovoljena
medbančna provizija v višini 0,20 %, za 
vse (čezmejne in domače) transakcije s 
potrošniškimi kreditnimi karticami in na 
njih temelječe kartične plačilne transakcije 
pa najvišja dovoljena medbančna provizija
v višini 0,30 %.

domače) transakcije s potrošniškimi 
debetnimi karticami in kartične plačilne 
transakcije veljati najvišja dovoljena 
provizija v višini 0,10 EUR za posamezno 
transakcijo, za vse (čezmejne in domače) 
transakcije s potrošniškimi kreditnimi 
karticami in na njih temelječe kartične 
plačilne transakcije pa fiksna medbančna 
provizija, ki bi temeljila na dejanskih 
stroških plačila in znašala najmanj 0,10 
EUR na transakcijo.

Or. en

Predlog spremembe 26
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Pravilo spoštovanja vseh kartic je 
dvojna obveznost, ki jo ponudniki
plačilnih storitev izdajatelji in kartične 
sheme nalagajo prejemnikom plačila, ki 
morajo sprejeti vse kartice iste blagovne 
znamke (spoštovanje vseh produktov) ne 
glede na različne stroške teh kartic na eni 
strani, na drugi strani pa ne glede na 
posamezno banko izdajateljico, ki je 
kartico izdala (spoštovanje vseh 
izdajateljev). Potrošniku je v interesu, da 
prejemniki plačila v zvezi z isto kategorijo 
kartic ne smejo diskriminirati med 
izdajatelji ali imetniki kartic, in plačilne 
sheme in ponudniki plačilnih storitev jim 
lahko naložijo takšno obveznost. Čeprav 
je „spoštovanje vseh izdajateljev“ kot del 
pravila spoštovanja vseh kartic 
upravičeno pravilo kartičnega sistema, saj 
prejemnikom plačila preprečuje 
diskriminiranje med posameznimi 
bankami, ki so izdale kartico, je torej 
„spoštovanje vseh produktov“ pravzaprav 
praksa vezave, ki učinkuje tako, da 

črtano
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sprejemanje kartic z nizkimi nadomestili 
veže na sprejemanje kartic z visokimi 
nadomestili. Odprava „spoštovanja vseh 
produktov“ kot dela pravila spoštovanja 
vseh kartic bi trgovcem omogočila 
omejitev izbire plačilnih kartic, ki jih 
sprejemajo, le na plačilne kartice z 
nizkimi ali nižjimi stroški, kar bi bilo 
zaradi nižjih stroškov trgovcev ugodno 
tudi za potrošnike. Trgovci, ki sprejemajo 
debetne kartice, tako ne bi bili prisiljeni 
sprejemati tudi kreditnih kartic in tisti, ki 
sprejemajo kreditne kartice, ne bi bili 
prisiljeni sprejemati komercialnih kartic. 
Za zaščito potrošnika in njegove 
zmožnosti, da čim pogosteje uporablja 
plačilne kartice, pa bi bilo treba trgovcem 
naložiti obveznost, da sprejmejo vse 
kartice, za katere veljajo enake zakonsko 
določene medbančne provizije. S takšno 
omejitvijo bi se zagotovilo tudi 
konkurenčnejše okolje za kartice, katerih 
medbančnih provizij ne ureja ta uredba, 
saj bi se povečala pogajalska moč 
trgovcev v zvezi s pogoji, pod katerimi 
sprejemajo te kartice.

Or. en

Predlog spremembe 27
Adam Bielan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Pravilo spoštovanja vseh kartic je 
dvojna obveznost, ki jo ponudniki plačilnih 
storitev izdajatelji in kartične sheme 
nalagajo prejemnikom plačila, ki morajo 
sprejeti vse kartice iste blagovne znamke
(spoštovanje vseh produktov) ne glede na 
različne stroške teh kartic na eni strani, na 
drugi strani pa ne glede na posamezno 
banko izdajateljico, ki je kartico izdala

(29) Pravilo spoštovanja vseh kartic je 
dvojna obveznost, ki jo ponudniki plačilnih 
storitev izdajatelji in kartične sheme 
nalagajo prejemnikom plačila, ki morajo 
sprejeti vse kartice iste blagovne znamke
(spoštovanje vseh produktov) ne glede na 
različne stroške teh kartic na eni strani, na 
drugi strani pa ne glede na posamezno 
banko izdajateljico, ki je kartico izdala
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(spoštovanje vseh izdajateljev). Potrošniku 
je v interesu, da prejemniki plačila v zvezi 
z isto kategorijo kartic ne smejo 
diskriminirati med izdajatelji ali imetniki 
kartic, in plačilne sheme in ponudniki 
plačilnih storitev jim lahko naložijo takšno 
obveznost. Čeprav je „spoštovanje vseh 
izdajateljev“ kot del pravila spoštovanja 
vseh kartic upravičeno pravilo kartičnega 
sistema, saj prejemnikom plačila 
preprečuje diskriminiranje med 
posameznimi bankami, ki so izdale kartico, 
je torej „spoštovanje vseh produktov“ 
pravzaprav praksa vezave, ki učinkuje 
tako, da sprejemanje kartic z nizkimi 
nadomestili veže na sprejemanje kartic z 
visokimi nadomestili. Odprava
„spoštovanja vseh produktov“ kot dela 
pravila spoštovanja vseh kartic bi trgovcem 
omogočila omejitev izbire plačilnih kartic, 
ki jih sprejemajo, le na plačilne kartice z 
nizkimi ali nižjimi stroški, kar bi bilo 
zaradi nižjih stroškov trgovcev ugodno tudi 
za potrošnike. Trgovci, ki sprejemajo 
debetne kartice, tako ne bi bili prisiljeni 
sprejemati tudi kreditnih kartic in tisti, ki 
sprejemajo kreditne kartice, ne bi bili 
prisiljeni sprejemati komercialnih kartic.
Za zaščito potrošnika in njegove 
zmožnosti, da čim pogosteje uporablja 
plačilne kartice, pa bi bilo treba trgovcem 
naložiti obveznost, da sprejmejo vse 
kartice, za katere veljajo enake zakonsko 
določene medbančne provizije. S takšno 
omejitvijo bi se zagotovilo tudi 
konkurenčnejše okolje za kartice, katerih 
medbančnih provizij ne ureja ta uredba, saj 
bi se povečala pogajalska moč trgovcev v 
zvezi s pogoji, pod katerimi sprejemajo te 
kartice.

(spoštovanje vseh izdajateljev). Potrošniku 
je v interesu, da prejemniki plačila v zvezi 
z isto kategorijo kartic z enakimi 
provizijami ne smejo diskriminirati med 
izdajatelji ali imetniki kartic, plačilne 
sheme in ponudniki plačilnih storitev pa
jim lahko naložijo takšno obveznost.
Čeprav je „spoštovanje vseh izdajateljev“ 
kot del pravila spoštovanja vseh kartic 
upravičeno pravilo kartičnega sistema, saj 
prejemnikom plačila preprečuje 
diskriminiranje med posameznimi 
bankami, ki so izdale kartico, je torej
„spoštovanje vseh produktov“ pravzaprav 
praksa vezave, ki učinkuje tako, da 
sprejemanje kartic z nizkimi nadomestili 
veže na sprejemanje kartic z visokimi 
nadomestili. Odprava „spoštovanja vseh 
produktov“ kot dela pravila spoštovanja 
vseh kartic bi trgovcem omogočila 
omejitev izbire plačilnih kartic, ki jih 
sprejemajo, le na plačilne kartice z nizkimi 
ali nižjimi stroški, kar bi bilo zaradi nižjih 
stroškov trgovcev ugodno tudi za 
potrošnike. Trgovci, ki sprejemajo debetne 
kartice, tako ne bi bili prisiljeni sprejemati 
tudi kreditnih kartic in tisti, ki sprejemajo 
kreditne kartice, ne bi bili prisiljeni 
sprejemati komercialnih kartic. Za zaščito 
potrošnika in njegove zmožnosti, da čim 
pogosteje uporablja plačilne kartice, pa bi 
bilo treba trgovcem naložiti obveznost, da 
sprejmejo vse kartice, za katere veljajo 
enake provizije. S takšno omejitvijo bi se 
zagotovilo tudi konkurenčnejše okolje za 
kartice, katerih medbančnih provizij ne 
ureja ta uredba, saj bi se povečala 
pogajalska moč trgovcev v zvezi s pogoji, 
pod katerimi sprejemajo te kartice.

Or. en

Predlog spremembe 28
Preslav Borisov (Preslav Borissov)
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Za učinkovito delovanje omejitev v 
zvezi s pravilom spoštovanja vseh kartic so 
nekatere informacije nepogrešljive. 
Prejemnikom plačil bi bilo treba 
omogočiti, da lahko prepoznajo različne 
kategorije kartic, zato bi morale biti 
različne kategorije prepoznavne vidno in 
elektronsko s pomočjo naprave. Poleg 
tega bi moral biti tudi plačnik na 
določenem prodajnem mestu seznanjen 
glede sprejemanja njegovega plačilnega 
instrumenta. Prejemnik plačila mora 
plačnika obvestiti o kakršnih koli 
omejitvah glede uporabe določene 
blagovne znamke ob enakem času in pod 
enakimi pogoji kot o tem, da se določena 
blagovna znamka sprejema.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 29
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Da se zagotovi možnost povrnitve 
škode v primeru nepravilne uporabe te 
uredbe ali v primeru sporov med 
uporabniki in ponudniki plačilnih storitev, 
bi morale države članice določiti ustrezne 
in učinkovite izvensodne pritožbene 
postopke in postopke za izvensodno 
reševanje sporov. Države članice bi morale 
določiti pravila o kaznih, ki se bodo 
uporabljale za kršitve te uredbe, ter 
zagotoviti, da bodo te kazni učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne ter da se bodo 
izvajale.

(31) Da se zagotovi možnost povrnitve 
škode v primeru nepravilne uporabe te 
uredbe ali v primeru sporov med 
uporabniki in ponudniki plačilnih storitev, 
bi morale države članice določiti ustrezne 
in učinkovite izvensodne pritožbene 
postopke in postopke za izvensodno 
reševanje sporov. Države članice bi morale
ob upoštevanju smernic Evropskega 
bančnega organa določiti pravila o kaznih, 
ki se bodo uporabljale za kršitve te uredbe, 
ter zagotoviti, da bodo te kazni učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne ter da se bodo 
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izvajale.

Or. en

Predlog spremembe 30
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa enotne tehnične in 
poslovne zahteve za transakcije s 
plačilnimi karticami, izvedene v Uniji, pri 
čemer imata ponudnik plačilnih storitev 
plačnika in ponudnik plačilnih storitev 
prejemnika plačila sedež znotraj Unije.

1. Ta uredba določa enotne tehnične in 
poslovne zahteve za transakcije s 
plačilnimi karticami in digitalnimi 
denarnicami, izvedene v Uniji, pri čemer
imajo ponudnik plačilnih storitev plačnika, 
plačnik, ponudnik plačilnih storitev 
prejemnika plačila in prejemnik plačila
sedež znotraj Unije.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev enakih pogojev za kartična in druga konkurenčna elektronska plačilna 
sredstva je ključnega pomena, da predlagana uredba velja tudi za transakcije z digitalnimi 
denarnicami. Pomembno je imeti možnost sklicevanja na dejstvo, da trgovec s sedežem zunaj 
EU ne bi smel imeti koristi od predlagane uredbe le na podlagi tega, da se zanaša na storitve 
pridobitelja s sedežem v Uniji.

Predlog spremembe 31
Małgorzata Handzlik

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa enotne tehnične in 
poslovne zahteve za transakcije s 
plačilnimi karticami, izvedene v Uniji, pri 
čemer imata ponudnik plačilnih storitev 
plačnika in ponudnik plačilnih storitev 

1. Ta uredba določa enotne tehnične in 
poslovne zahteve za transakcije, izvedene s 
plačilnimi karticami in digitalnimi 
denarnicami v Uniji, pri čemer imajo
ponudnik plačilnih storitev plačnika, 



PE526.051v01-00 12/43 AM\1013311SL.doc

SL

prejemnika plačila sedež znotraj Unije. plačnik, ponudnik plačilnih storitev 
prejemnika plačila in prejemnik plačila
sedež znotraj Unije.

Or. pl

Obrazložitev

Za zagotovitev konkurenčnih pogojev delovanja se zdi bistveno razširiti področje uporabe 
uredbe tako, da bo vključevala tudi digitalne denarnice (npr. Paypal). Digitalne denarnice so 
plačilno sredstvo, ki neposredno konkurira karticam in drugim plačilnim sredstvom. Za 
zagotovitev enakih pogojev delovanja za kartice in druga konkurenčna elektronska plačilna 
sredstva je bistvenega pomena, da so v predlagano uredbo vključene tudi transakcije, 
izvedene z uporabo digitalnih denarnic.

Predlog spremembe 32
Adam Bielan

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta uredba se ne uporablja za 
transakcije s plačilnimi karticami, 
izvedene v okviru kartične sheme, v zvezi s 
katero je skupno število kartic, izdanih 
strankam v Uniji s strani ali v okviru 
ustrezne kartične sheme, 1 % (ali manj) 
skupnega števila plačilnih kartic, ki jih 
izdajo vse kartične sheme v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 33
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) transakcije s komercialnimi karticami; (a) komercialne kartice;
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Or. en

Predlog spremembe 34
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) transakcije s karticami, ki so jih izdale 
tristranske kartične sheme.

(c) kartice, ki so jih izdale tristranske 
kartične sheme.

Or. en

Predlog spremembe 35
Adam Bielan

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) transakcije s karticami, ki so jih izdale 
tristranske kartične sheme.

(c) transakcije s karticami, izdanimi v 
okviru tristranskih kartičnih shem.

Or. en

Predlog spremembe 36
Adam Bielan

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „transakcija z debetno kartico“ pomeni 
kartično plačilno transakcijo, tudi s 
predplačniškimi karticami, povezano s 
tekočim ali depozitnim uporabniškim 
računom, ki ga transakcija obremeni v
48 urah ali prej po odobritvi/odreditvi 

(4) „transakcija z debetno kartico“ pomeni 
kartično plačilno transakcijo, tudi s 
predplačniškimi karticami, povezano s 
tekočim ali depozitnim uporabniškim 
računom, ki ga transakcija obremeni v
manj kot dveh delovnih dneh po prejemu 
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transakcije; plačilnega naloga s strani izdajatelja;

Or. en

Predlog spremembe 37
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „transakcija z debetno kartico“ pomeni 
kartično plačilno transakcijo, tudi s 
predplačniškimi karticami, povezano s 
tekočim ali depozitnim uporabniškim 
računom, ki ga transakcija obremeni v 
48 urah ali prej po odobritvi/odreditvi 
transakcije;

(4) „transakcija z debetno kartico“ pomeni 
kartično plačilno transakcijo, tudi s 
predplačniškimi karticami, povezano s 
tekočim ali depozitnim uporabniškim 
računom, ki ga transakcija obremeni takoj
po odobritvi/odreditvi transakcije;

Or. en

Predlog spremembe 38
Adam Bielan

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „transakcija s kreditno kartico“ pomeni 
kartično plačilno transakcijo, pri kateri je 
transakcija poravnana po več kot 48 urah 
od odobritve/odreditve transakcije;

(5) „transakcija s kreditno kartico“ pomeni 
kartično plačilno transakcijo, pri kateri je 
transakcija obremenjena po več kot dveh 
dneh po prejemu plačilnega naloga s 
strani izdajatelja;

Or. en

Predlog spremembe 39
Cornelis de Jong
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „transakcija s kreditno kartico“ pomeni 
kartično plačilno transakcijo, pri kateri je 
transakcija poravnana po več kot 48 urah 
od odobritve/odreditve transakcije;

(5) „transakcija s kreditno kartico“ pomeni 
kartično plačilno transakcijo, pri kateri je 
transakcija poravnana po
odobritvi/odreditvi transakcije;

Or. en

Predlog spremembe 40
Małgorzata Handzlik

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) „plačilna kartica“ pomeni kartico –
debetno ali kreditno -, ki nosilcu omogoča 
oddajanje plačilnih nalogov s 
posredovanjem trgovca ali pridobitelja in 
ki jo trgovec sprejme z namenom, da 
prejme sredstva, ki so mu dolgovana;

Or. pl

Obrazložitev

Predlog uredbe vsebuje sklice na „plačilne kartice“, vendar ne opredeli tega pojma Uvedba 
tehnološko nevtralne definicije „plačilne kartice“ omogoča opredelitev področja uporabe 
tega pojma.

Predlog spremembe 41
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) „medbančna provizija“ pomeni (9) „medbančna provizija“ pomeni 
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nadomestilo, ki je za vsako transakcijo
neposredno ali posredno (tj. prek tretje 
strani) poravnano med ponudnikoma 
plačilnih storitev plačnika in prejemnika 
plačila, ki sodelujeta pri transakciji s 
plačilno kartico ali kartični plačilni 
transakciji;

nadomestilo, ki je neposredno ali posredno
(tj. prek tretje strani) poravnano med 
ponudnikoma plačilnih storitev plačnika in 
prejemnika plačila, ki sodelujeta pri 
transakciji s plačilno kartico ali kartični 
plačilni transakciji. Medbančna provizija 
je lahko eksplicitna v štiristranski kartični 
shemi (provizijo plača ena pravna oseba 
drugi pravni osebi) ali implicitna v 
tristranski kartični shemi (notranji prenos 
med oddelkom pridobiteljem in oddelkom 
izdajateljem iste pravne osebe). Vključuje 
tudi plačano provizijo ali ponujeni popust 
med ponudnikom plačilne storitve 
plačnika in partnerjem, ki souporablja 
blagovno znamko, ali posrednikom;

Or. en

Predlog spremembe 42
Małgorzata Handzlik

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) „medbančna provizija“ pomeni 
nadomestilo, ki je za vsako transakcijo 
neposredno ali posredno (tj. prek tretje 
strani) poravnano med ponudnikoma 
plačilnih storitev plačnika in prejemnika 
plačila, ki sodelujeta pri transakciji s 
plačilno kartico ali kartični plačilni 
transakciji;

(9) „medbančna provizija“ pomeni 
nadomestilo, ki je za vsako transakcijo 
neposredno ali posredno (tj. prek tretje 
strani) poravnano med ponudnikoma 
plačilnih storitev plačnika in prejemnika 
plačila, ki sodelujeta pri transakciji s 
plačilno kartico ali kartični plačilni 
transakciji. Medbančna provizija je lahko 
eksplicitna v štiristranski kartični shemi 
(provizijo plača ena pravna oseba drugi 
pravni osebi) ali implicitna v tristranski 
kartični shemi (notranji prenos med 
oddelkom pridobiteljem in oddelkom 
izdajateljem iste pravne osebe). Vključuje 
tudi plačane provizije ali ponujene 
popuste med ponudnikom plačilnih 
storitev plačnika in partnerjem iz iste 
blagovne znamke ali posrednikom;
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Or. pl

Predlog spremembe 43
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) „tristranska kartična shema“ pomeni 
kartično shemo, v okviru katere so plačila s 
plačilnega računa, ki ga shema vodi v 
imenu imetnika kartice, nakazana na 
plačilni račun, ki ga shema vodi v imenu 
prejemnika plačila, in kartične transakcije, 
ki temeljijo na enaki strukturi. Če 
tristranska kartična shema pooblasti druge 
ponudnike plačilnih storitev za izdajanje 
in/ali pridobivanje plačilnih kartic, se šteje 
za štiristransko kartično shemo;

(15) „tristranska kartična shema“ pomeni 
kartično shemo, v okviru katere so plačila s 
plačilnega računa, ki ga shema vodi v 
imenu plačnika, nakazana na plačilni 
račun, ki ga shema vodi v imenu 
prejemnika plačila, in kartične transakcije, 
ki temeljijo na enaki strukturi. Če 
tristranska kartična shema pooblasti druge 
ponudnike plačilnih storitev za izdajanje 
in/ali pridobivanje plačilnih kartic ali 
izdaja plačilne kartice s partnerjem, ki 
souporablja blagovno znamko, ali prek 
posrednika, se šteje za štiristransko 
kartično shemo;

Or. en

Predlog spremembe 44
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) „digitalna denarnica“ pomeni 
storitev, ki imetniku denarnice omogoča 
dostop, upravljanje in uporabo 
identifikacije in plačilnih instrumentov, 
da lahko izvrši plačila. Ta storitev je lahko 
nameščena na napravi, ki je v lasti 
imetnika denarnice, npr. na mobilnem 
telefonu ali računalniku, ali pa gostuje na 
oddaljenem strežniku (ali kombinaciji 
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omenjenih možnosti), vendar je vseeno 
pod nadzorom imetnika. Trgovec, s 
katerim ima digitalna denarnica 
sklenjeno pogodbo, je naveden kot 
„podtrgovec“; 

Or. en

Predlog spremembe 45
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) „tehtano povprečje“ pri 
medbančnih provizijah pomeni skupni 
znesek plačanih medbančnih provizij za 
kreditno ali debetno kartico, deljen s 
skupnim zneskom s tem povezanih 
transakcij v istem obdobju;

Or. en

Predlog spremembe 46
Małgorzata Handzlik

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) „digitalna denarnica“ pomeni 
storitev, ki nosilcu denarnice omogoča 
dostop, upravljanje in uporabo 
identifikacije in plačilnih orodij za 
izvrševanje plačil. Ta storitev je lahko 
nameščena na napravi, ki je v lasti nosilca 
denarnice, na primer na mobilnem 
telefonu ali osebnem računalniku, ali pa 
gostuje na oddaljenem strežniku 
(omenjene rešitve je mogoče tudi združiti), 
vendar mora biti v vseh primerih pod 
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nadzorom nosilca. Trgovec, s katerim 
digitalna denarnica sklene pogodbo, je 
naveden kot „podtrgovec“; 

Or. pl

Obrazložitev

Če bo področje uporabe uredbe vključevalo digitalne denarnice, je bistveno, da je v določbah 
uredbe navedena tudi opredelitev pojma digitalne denarnice.

Predlog spremembe 47
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 25 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25b) „povprečje“ pri medbančnih 
provizijah pomeni skupni znesek plačanih 
medbančnih provizij za kreditno ali 
debetno kartico, deljen s skupnim 
zneskom s tem povezanih transakcij v 
istem obdobju;

Or. en

Predlog spremembe 48
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 3 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medbančne provizije za čezmejne
transakcije s potrošniškimi debetnimi ali 
kreditnimi karticami

Medbančne provizije za čezmejne
potrošniške debetne ali kreditne kartice

Or. en
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Predlog spremembe 49
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudniki plačilnih storitev dva meseca 
po začetku veljavnosti te uredbe za 
čezmejne transakcije z debetno kartico ne 
smejo več nuditi ali zahtevati medbančne 
provizije za posamezno transakcijo ali 
drugih dogovorjenih nadomestil z enakim 
namenom ali učinkom, katerih vrednost 
presega 0,2 % vrednosti transakcije.

1. Ponudniki plačilnih storitev dva meseca 
po začetku veljavnosti te uredbe za 
čezmejne transakcije z debetno kartico ne 
smejo več nuditi ali zahtevati medbančne 
provizije za posamezno transakcijo ali 
drugih dogovorjenih nadomestil z enakim 
namenom ali učinkom, katerih vrednost v 
povprečju presega 0,2 % vrednosti 
transakcije.

Or. en

Predlog spremembe 50
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudniki plačilnih storitev dva meseca 
po začetku veljavnosti te uredbe za 
čezmejne transakcije z debetno kartico ne 
smejo več nuditi ali zahtevati medbančne 
provizije za posamezno transakcijo ali 
drugih dogovorjenih nadomestil z enakim 
namenom ali učinkom, katerih vrednost 
presega 0,2 % vrednosti transakcije.

1. Ponudniki plačilnih storitev dva meseca 
po začetku veljavnosti te uredbe za 
čezmejne kartične transakcije ne smejo več 
nuditi ali zahtevati medbančne provizije za 
posamezno transakcijo ali drugih 
dogovorjenih nadomestil z enakim 
namenom ali učinkom, katerih vrednost 
presega 0,3 % vrednosti transakcije.

Or. fr

Obrazložitev

Ni razloga za razlikovanje med kreditnimi in debetnimi karticami.

Predlog spremembe 51
Bernadette Vergnaud
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki plačilnih storitev dva meseca 
po začetku veljavnosti te uredbe za 
čezmejne transakcije s kreditno kartico ne 
smejo več nuditi ali zahtevati medbančne 
provizije za posamezno transakcijo ali 
drugih dogovorjenih nadomestil z enakim 
namenom ali učinkom, katerih vrednost 
presega 0,3 % vrednosti transakcije.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ni razloga za razlikovanje med kreditnimi in debetnimi karticami.

Predlog spremembe 52
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki plačilnih storitev dva meseca 
po začetku veljavnosti te uredbe za 
čezmejne transakcije s kreditno kartico ne 
smejo več nuditi ali zahtevati medbančne 
provizije za posamezno transakcijo ali 
drugih dogovorjenih nadomestil z enakim 
namenom ali učinkom, katerih vrednost 
presega 0,3 % vrednosti transakcije.

2. Ponudniki plačilnih storitev dva meseca 
po začetku veljavnosti te uredbe za 
čezmejne transakcije s kreditno kartico ne 
smejo več nuditi ali zahtevati medbančne 
provizije za posamezno transakcijo ali 
drugih dogovorjenih nadomestil z enakim 
namenom ali učinkom, katerih vrednost v 
povprečju presega 0,3 % vrednosti 
transakcije.

Or. en

Predlog spremembe 53
Małgorzata Handzlik

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Določbe v pogodbah ali drugih 
oblikah dogovorov, ki izključujejo 
uporabo odstavka 1 ali 2 ali ki vsebujejo 
višje stopnje medbančnih provizij, kot so 
določene v odstavku 1 ali 2, so 
prepovedane. Če pogodba ali druga oblika 
dogovora izključuje uporabo odstavka 1 
ali 2 ali če pogodba ali druga oblika 
dogovora določa višje stopnje medbančnih 
provizij, kot so določene v odstavku 1 ali 
2, se uporabi najvišja stopnja, predvidena 
v odstavku 1 ali 2.

Or. pl

Obrazložitev

Za učinkovito delovanje določb je treba poudariti, da se v primerih, kjer uredba ne velja, 
uporabi najvišja stopnja medbančne provizije. S tem se preprečijo odstopanja, ki nastanejo 
zaradi razlik med nacionalnimi predpisi.

Predlog spremembe 54
Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice lahko v nacionalni 
zakonodaji ohranijo omejitve ali uvedejo 
nižje omejitve.

Or. en

Obrazložitev

Omejitev večstranskih medbančnih provizij ne bi smela povzročiti, da bi sedanje domače 
sheme ali novi udeleženci z nižjimi večstranskimi medbančnimi provizijami te povečali na 
raven omejitve. Predlagana omejitev ne bi smela škoditi dobro delujočim nacionalnim trgom, 
saj bi to le negativno vplivalo na potrošnike.
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Predlog spremembe 55
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Člen 4 črtano
Medbančne provizije za vse transakcije s 
potrošniškimi debetnimi ali kreditnimi 
karticami
1. Ponudniki plačilnih storitev dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli transakcije na podlagi debetne kartice 
ne smejo več nuditi ali zahtevati 
medbančne provizije za posamezno 
transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih vrednost presega 0,2 % 
vrednosti transakcije.
2. Ponudniki plačilnih storitev dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli transakcije na podlagi kreditne 
kartice ne smejo več nuditi ali zahtevati 
medbančne provizije za posamezno 
transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih vrednost presega 0,3 % 
vrednosti transakcije.

Or. en

Obrazložitev

Stopenj medbančnih provizij, ki niso čezmejne (znotraj EGP) medbančne provizije, 
obravnavane v členu 3, ne bi smela določati EU, lahko pa jih določijo nacionalni organi v 
državah članicah, če in ko se jim to zdi primerno. Glede na velike razlike v razvoju kartičnih 
plačil v različnih državah članicah, enotna stopnja, ki jo določi EU, ne bi bila primerna za 
vse države članice.

Predlog spremembe 56
Preslav Borisov (Preslav Borissov)
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Predlog uredbe
Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medbančne provizije za vse transakcije s 
potrošniškimi debetnimi ali kreditnimi 
karticami

Medbančne provizije za transakcije s 
potrošniškimi debetnimi ali kreditnimi 
karticami na nacionalni ravni

Or. en

Predlog spremembe 57
Małgorzata Handzlik

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudniki plačilnih storitev dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli transakcije na podlagi debetne kartice 
ne smejo več nuditi ali zahtevati 
medbančne provizije za posamezno 
transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih vrednost presega 0,2 % 
vrednosti transakcije.

1. Ponudniki plačilnih storitev šest 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe 
za kakršne koli transakcije na podlagi 
debetne kartice ne smejo več nuditi ali 
zahtevati medbančne provizije za 
posamezno transakcijo ali drugih 
dogovorjenih nadomestil z enakim 
namenom ali učinkom, katerih vrednost 
presega 0,2 % vrednosti transakcije.

Or. pl

Obrazložitev

Predlagano prehodno obdobje za izvajanje novih obveznosti v zvezi z najvišjo stopnjo 
medbančnih provizij za vse transakcije se zdi predolgo. Za čezmejne transakcije je predvideno 
obdobje največ dveh mesecev. Zato se zdi šest mesecev za vse transakcije ustrezen časovni 
okvir za prilagoditev dejavnosti novim predpisom.

Predlog spremembe 58
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudniki plačilnih storitev dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli transakcije na podlagi debetne kartice 
ne smejo več nuditi ali zahtevati 
medbančne provizije za posamezno 
transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih vrednost presega 0,2 % 
vrednosti transakcije.

1. Ponudniki plačilnih storitev dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli transakcije na podlagi debetne kartice 
ne smejo več nuditi ali zahtevati 
medbančne provizije za posamezno 
transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih tehtana povprečna
vrednost presega 0,2 % vrednosti 
transakcije.

Or. en

Obrazložitev

Absolutna zgornja meja za medbančne provizije, kot jo predlaga Komisija, ne bi odražala 
različnih stopenj razvoja trgov plačilnih kartic v različnih državah članicah. Stopnja 
tehtanega povprečja na nacionalni ravni bi omogočila nekaj prožnosti za naložbe v nove 
tehnologije, varnostne zahteve ali izboljšanje infrastruktur za kartična plačila v državah, kjer 
te niso dobro razvite.

Predlog spremembe 59
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudniki plačilnih storitev dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli transakcije na podlagi debetne kartice 
ne smejo več nuditi ali zahtevati 
medbančne provizije za posamezno 
transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih vrednost presega 0,2 % 
vrednosti transakcije.

1. Ponudniki plačilnih storitev eno leto po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli transakcije na podlagi debetne kartice 
ne smejo več nuditi ali zahtevati 
medbančne provizije za posamezno 
transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih vrednost presega 0,2 % 
vrednosti transakcije.

Or. en
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Obrazložitev

Omejitve bi morale najprej stopiti v veljavo na nacionalni ravni, saj se tu najbolj občuti 
breme večstranskih medbančnih provizij.

Predlog spremembe 60
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudniki plačilnih storitev dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli transakcije na podlagi debetne kartice
ne smejo več nuditi ali zahtevati 
medbančne provizije za posamezno 
transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih vrednost presega 0,2 %
vrednosti transakcije.

1. Ponudniki plačilnih storitev eno leto po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli kartične transakcije ne smejo več 
nuditi ali zahtevati medbančne provizije za 
posamezno transakcijo ali drugih 
dogovorjenih nadomestil z enakim 
namenom ali učinkom, katerih vrednost 
presega 0,3 % vrednosti transakcije.

Or. fr

Obrazložitev

Ni razloga za razlikovanje med kreditnimi in debetnimi karticami. Treba je uvesti prožnejše 
pragove za domače transakcije, da se regulativnim organom omogoči ustrezen manevrski 
prostor za prilagoditev provizij tržnim strukturam in razmerju med bankami izdajateljicami in 
bankami pridobiteljicami.

Predlog spremembe 61
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudniki plačilnih storitev dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli transakcije na podlagi debetne kartice 
ne smejo več nuditi ali zahtevati 

1. Ponudniki plačilnih storitev dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli transakcije na podlagi debetne kartice 
ne smejo več nuditi ali zahtevati 
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medbančne provizije za posamezno 
transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih vrednost presega 0,2 % 
vrednosti transakcije.

medbančne provizije za posamezno 
transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih vrednost presega 0,10 
EUR za posamezno transakcijo, pri čemer 
so provizije za mikroplačilo sorazmerne.

Or. en

Predlog spremembe 62
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki plačilnih storitev dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli transakcije na podlagi kreditne 
kartice ne smejo več nuditi ali zahtevati 
medbančne provizije za posamezno 
transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih vrednost presega 0,3 % 
vrednosti transakcije.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ni razloga za razlikovanje med kreditnimi in debetnimi karticami.

Predlog spremembe 63
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki plačilnih storitev dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli transakcije na podlagi kreditne kartice 
ne smejo več nuditi ali zahtevati 
medbančne provizije za posamezno 

2. Ponudniki plačilnih storitev dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli transakcije na podlagi kreditne kartice 
ne smejo več nuditi ali zahtevati 
medbančne provizije za posamezno 
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transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih vrednost presega 0,3 % 
vrednosti transakcije.

transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih tehtana povprečna
vrednost presega 0,3 % vrednosti 
transakcije.

Or. en

Predlog spremembe 64
Małgorzata Handzlik

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki plačilnih storitev dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli transakcije na podlagi kreditne kartice 
ne smejo več nuditi ali zahtevati 
medbančne provizije za posamezno 
transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih vrednost presega 0,3 % 
vrednosti transakcije.

2. Ponudniki plačilnih storitev šest 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe 
za kakršne koli transakcije na podlagi 
kreditne kartice ne smejo več nuditi ali 
zahtevati medbančne provizije za 
posamezno transakcijo ali drugih 
dogovorjenih nadomestil z enakim 
namenom ali učinkom, katerih vrednost 
presega 0,3 % vrednosti transakcije.

Or. pl

Predlog spremembe 65
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki plačilnih storitev dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli transakcije na podlagi kreditne kartice 
ne smejo več nuditi ali zahtevati 
medbančne provizije za posamezno 
transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih vrednost presega 0,3 % 

2. Ponudniki plačilnih storitev eno leto po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli transakcije na podlagi kreditne kartice 
ne smejo več nuditi ali zahtevati 
medbančne provizije za posamezno 
transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih vrednost presega 0,3 % 
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vrednosti transakcije. vrednosti transakcije.

Or. en

Obrazložitev

Omejitve bi morale najprej stopiti v veljavo na nacionalni ravni, saj se tu najbolj občuti 
breme večstranskih medbančnih provizij.

Predlog spremembe 66
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki plačilnih storitev dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli transakcije na podlagi kreditne kartice
ne smejo več nuditi ali zahtevati 
medbančne provizije za posamezno 
transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih vrednost presega 0,3 % 
vrednosti transakcije.

2. Ponudniki plačilnih storitev dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli transakcije na podlagi kreditne kartice
nudijo ali zahtevajo fiksno medbančno 
provizijo za posamezno transakcijo ali
druga dogovorjena nadomestila z enakim 
namenom ali učinkom, ki temeljijo na 
dejanskih stroških plačila in znašajo 
najmanj 0,10 EUR za posamezno 
transakcijo.

Or. en

Predlog spremembe 67
Małgorzata Handzlik

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Določbe v pogodbah ali drugih 
oblikah dogovorov, ki izključujejo 
uporabo odstavka 1 ali 2 ali ki vsebujejo 
višje stopnje medbančnih provizij, kot so 
določene v odstavku 1 ali 2, so 
prepovedane. Če pogodba ali druga oblika 
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dogovora izključuje uporabo odstavka 1 
ali 2 ali če pogodba ali druga oblika
dogovora določa višje stopnje medbančnih 
provizij, kot so določene v odstavku 1 ali 
2, se uporabi najvišja stopnja, predvidena 
v odstavku 1 ali 2.

Or. pl

Predlog spremembe 68
Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice lahko v nacionalni 
zakonodaji ohranijo omejitve ali uvedejo 
nižje omejitve.

Or. en

Obrazložitev

Omejitev večstranskih medbančnih provizij ne bi smela povzročiti, da bi sedanje domače 
sheme ali novi udeleženci z nižjimi večstranskimi medbančnimi provizijami te povečali na 
raven omejitve. Predlagana omejitev ne bi smela škoditi dobro delujočim nacionalnim trgom, 
saj bi to le negativno vplivalo na potrošnike.

Predlog spremembe 69
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice lahko v nacionalni 
zakonodaji ohranijo omejitve ali uvedejo 
nižje omejitve ali ukrepe z enakim 
namenom ali učinkom.

Or. en
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Obrazložitev

Predlagane omejitve ne bi smele škoditi dobro delujočim nacionalnim trgom, kjer so 
medbančne provizije nižje ali pa jih sploh ni, zlasti v državah z ugodnimi in učinkovitimi 
nacionalnimi shemami debetnih kartic.

Predlog spremembe 70
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene uporabe omejitev iz členov 3 
in 4 se vsako neto nadomestilo, ki ga banka 
izdajateljica prejme od kartične sheme v 
zvezi s plačilnimi transakcijami ali 
povezanimi dejavnostmi, obravnava kot del 
medbančne provizije.

Za namene uporabe omejitev iz členov 3 
in 4 se vsako neto nadomestilo, ki ga banka 
izdajateljica prejme od kartične sheme v 
zvezi s plačilnimi transakcijami ali 
povezanimi dejavnostmi, obravnava kot del 
medbančne provizije. Pridobitelju bi bilo 
treba zaračunati le znesek, določen v tej 
uredbi.

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo pojasniti uredbo, da se v okviru shem plačilnih kartic prepreči povišanje 
provizij (licenciranje, avtorizacija itd.), ki se nato prenesejo na trgovce na drobno in 
potrošnike.

Predlog spremembe 71
Małgorzata Handzlik

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 a
Implicitne medbančne provizije

1. Tristranske kartične sheme 
zaračunavajo implicitne medbančne 
provizije, ki bi morale biti predmet 
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omejitve tako kot eksplicitne medbančne 
provizije iz členov 3 in 4.
2. Za zagotovitev skladnosti s to zahtevo 
tristranske kartične sheme vodijo ločene 
račune za poslovne dejavnosti, povezane s 
pridobivanjem potrošniških kartic, in za 
poslovne dejavnosti, povezane z 
izdajanjem potrošniških kartic. To bi bilo 
treba izvesti tako, kot če bi te dejavnosti 
izvajala pravno ločena subjekta, kar 
omogoča določitev vseh elementov 
stroškov in prihodkov – pa tudi osnovo za 
njihov izračun in podrobno obrazložitev 
uporabljenih metod −, ki so povezani z 
dejavnostmi izdajanja in pridobivanja v 
okviru shem, vključno s podrobno 
razčlenitvijo osnovnih sredstev in 
strukturnih stroškov. Tristranske kartične 
sheme so dolžne razkriti stroške notranjih 
prenosov, da se zagotovi skladnost z 
omejitvami za implicitne medbančne 
provizije in prepreči navzkrižno 
subvencioniranje. 
3. Za namene uporabe omejitev iz 
odstavkov 1 in 2 se vsako neto 
nadomestilo, ki ga oddelek, pristojen za 
izdajanje potrošniških kartic, prejme od 
oddelka kartične sheme v zvezi s 
plačilnimi transakcijami ali povezanimi 
dejavnostmi, obravnava kot del 
medbančne provizije.
4. Za zagotovitev skladnosti z odstavkoma 
1 in 2 so tristranske kartične sheme 
dolžne imenovati skrbnika, ki pristojnim 
organom iz člena 13 in naslednjih 
predloži letna poročila o skladnosti 
tristranske sheme z določbami odstavkov 1 
in 2 v prejšnjem letu. Izvedbene določbe o 
skrbniku so določene v Prilogi X.

Or. pl

Obrazložitev

Uvodna izjava 22 navaja, da tristranske kartične sheme zaračunavajo implicitne medbančne 
provizije. Za zagotovitev enakih pogojev delovanja bi bilo treba stopnjo implicitnih 
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medbančnih provizij regulirati na enak način kot eksplicitne medbančne provizije. 
Sorazmerna rešitev za preprečitev izogibanja določbam bi bila zahteva za imenovanje 
skrbnika. Trenutno je tako, da so skrbniki dolžni predložiti letna poročila o skladnosti s 
tehtanimi povprečji, dogovorjenimi s Komisijo.

Predlog spremembe 72
Adam Bielan

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kartične sheme in obdelovalci so v 
smislu pravne oblike, organizacije in 
sprejemanja odločitev neodvisni. Na
noben način ne smejo izvajati 
diskriminacije med svojimi podružnicami 
in delničarji na eni strani ter uporabniki teh 
shem in drugimi pogodbenimi partnerji na 
drugi strani. Zlasti ne smejo opravljanja 
katere koli storitve, ki jo nudijo, na noben 
način pogojevati s tem, da je pogodbena 
stranka sprejela katero koli drugo storitev, 
ki jo nudijo.

1. Kartične sheme in obdelovalci na noben 
način ne smejo izvajati diskriminacije med 
svojimi podružnicami in delničarji na eni 
strani ter uporabniki teh shem in drugimi 
pogodbenimi partnerji na drugi strani. 
Zlasti ne smejo opravljanja katere koli 
storitve, ki jo nudijo, na noben način 
pogojevati s tem, da je pogodbena stranka 
sprejela katero koli drugo storitev, ki jo 
nudijo.

Or. en

Predlog spremembe 73
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ob sklenitvi pogodbenega dogovora s 
ponudnikom plačilnih storitev se 
potrošnik lahko odloči, ali potrebuje dve 
ali več blagovnih znamk plačilnih 
instrumentov na svoji kartici oziroma 
telekomunikacijski, digitalni ali IT 
napravi. Pred podpisom pogodbe 
ponudnik plačilnih storitev potrošniku 
zagotovi jasne in nepristranske 
informacije o plačilnih blagovnih 
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znamkah, ki so na voljo, ter o njihovih 
značilnostih, povezanih z uporabo, 
funkcijami, ceno in zaščito.

Or. en

Predlog spremembe 74
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ob sklenitvi pogodbenega dogovora s 
ponudnikom plačilnih storitev se 
potrošniku zagotovijo jasne in 
nepristranske informacije, hkrati pa se 
lahko odloči, ali potrebuje dve ali več 
blagovnih znamk plačilnih instrumentov 
na svoji kartici oziroma 
telekomunikacijski, digitalni ali IT 
napravi. 

Or. en

Predlog spremembe 75
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če plačilna naprava omogoča izbiro med 
različnimi blagovnimi znamkami plačilnih 
instrumentov, blagovno znamko, ki bo ob 
izdaji uporabljena za plačilno transakcijo, 
določi plačnik na prodajnem mestu.

5. Če plačilna naprava omogoča izbiro med 
različnimi blagovnimi znamkami plačilnih 
instrumentov, blagovno znamko, ki bo ob 
izdaji uporabljena za plačilno transakcijo, 
določi plačnik na prodajnem mestu. Pred 
podpisom pogodbe ponudnik plačilnih 
storitev potrošniku zagotovi jasne in 
nepristranske informacije o vseh plačilnih 
blagovnih znamkah, ki so na voljo, 
vključno z njihovimi medbančnimi 
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provizijami in značilnostmi.

Or. en

Predlog spremembe 76
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Kartične sheme, izdajatelji, pridobitelji 
in ponudniki infrastrukture za ravnanje s 
plačilno kartico v plačilni instrument ali 
opremo, ki se uporablja na prodajnem 
mestu, ne smejo vstaviti samodejnih 
mehanizmov, programske opreme ali 
naprav, ki omejujejo izbiro plačnika pri 
uporabi plačilnega instrumenta s souporabo 
blagovne znamke.

6. Kartične sheme, izdajatelji, pridobitelji, 
trgovci in ponudniki infrastrukture za 
ravnanje s plačilno kartico v plačilni 
instrument ali opremo, ki se uporablja na 
prodajnem mestu, ne smejo vstaviti 
samodejnih mehanizmov, programske 
opreme ali naprav, ki omejujejo izbiro 
plačnika pri uporabi plačilnega instrumenta 
s souporabo blagovne znamke.

Or. en

Predlog spremembe 77
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Zaračunavanje neenotnih nadomestil Pristojbine

Or. fr

Predlog spremembe 78
Adam Bielan

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pridobitelji prejemnikom plačila nudijo 
in zaračunavajo posamično določene 
provizije, ki se zaračunavajo trgovcem, za 
različne kategorije in različne blagovne 
znamke plačilnih kartic, razen če trgovci 
pisno zahtevajo, da ponudniki plačilnih 
storitev pridobitelji zaračunajo poenotene 
provizije za trgovce.

1. Pridobitelji prejemnikom plačila nudijo 
in zaračunavajo posamično določene 
provizije, ki se zaračunavajo trgovcem, za 
različne kategorije in različne blagovne 
znamke plačilnih kartic z različnimi 
medbančnimi provizijami, razen če trgovci 
pisno zahtevajo, da ponudniki plačilnih 
storitev pridobitelji zaračunajo poenotene 
provizije za trgovce.

Or. en

Predlog spremembe 79
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Vsako znižanje medbančnih provizij iz 
člena 3 in 4 te uredbe ali na podlagi 
sklepa pristojnih organov iz člena 13 
mora spremljati vsaj enakovredno 
znižanje plačil za storitve, ki se 
zaračunavajo trgovcem in ki jih 
prejemniki plačujejo ponudnikom 
plačilnih storitev pridobiteljem.

Or. fr

Obrazložitev

Ta uredba ne bo imela nobenega učinka, če pridobitelji ne prenesejo nižjih medbančnih 
provizij na trgovce.

Predlog spremembe 80
Preslav Borisov (Preslav Borissov)
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Predlog uredbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Člen 10 črtano
Pravila spoštovanja vseh kartic
1. Plačilne sheme in ponudniki plačilnih 
storitev ne uporabljajo nobenega pravila, 
ki bi prejemnikom plačila, ki sprejemajo 
kartice in druge plačilne instrumente, ki 
jih je izdal en ponudnik plačilnih storitev 
izdajatelj v okviru sheme plačilnih 
instrumentov, nalagalo obveznost, da 
sprejmejo tudi druge plačilne instrumente 
iste blagovne znamke in/ali kategorije, ki 
so jih izdali drugi ponudniki plačilnih 
storitev izdajatelji v okviru iste sheme, 
razen če se zanje uporablja enaka 
zakonsko določena medbančna provizija.
2. Omejitev pravil spoštovanja vseh kartic 
iz odstavka 1 ne posega v možnost, da 
plačilne sheme in ponudniki plačilnih 
storitev določijo, da nekaterih kartic ni 
mogoče zavrniti na podlagi identitete 
ponudnika plačilnih storitev, ki je 
izdajatelj, ali imetnika kartice.
3. Trgovci, ki se odločijo, da ne bodo 
sprejemali vseh kartic ali drugih plačilnih 
instrumentov kartične sheme, potrošnike 
jasno in nedvoumno obvestijo o tem 
istočasno, kot jih obvestijo o sprejemanju 
drugih kartic in plačilnih instrumentov 
sheme. Te informacije morajo biti jasno 
prikazane takoj pri vhodu v trgovino, pri 
blagajni ali na spletni strani oziroma 
drugem veljavnem elektronskem ali 
mobilnem mediju in so pravočasno 
zagotovljene plačniku, preden ta sklene 
kupoprodajno pogodbo s prejemnikom 
plačila.
4. Ponudniki plačilnih storitev izdajatelji 
zagotovijo, da so njihovi plačilni 
instrumenti vidno in elektronsko 
prepoznavni, tako da lahko prejemniki 
plačila nedvoumno opredelijo, katere 
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blagovne znamke in kategorije 
predplačniških, debetnih, kreditnih ali 
komercialnih kartic ali kartičnih plačil, ki 
temeljijo na teh karticah, izbere plačnik.

Or. en

Obrazložitev

Omejitev na pravilo spoštovanja vseh kartic bi zmanjšala uporabo kartic, saj potrošniki ne bi 
več zagotovo vedeli, ali bo trgovec sprejel njihovo kartico ali ne.

Predlog spremembe 81
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Plačilne sheme in ponudniki plačilnih 
storitev ne uporabljajo nobenega pravila, 
ki bi prejemnikom plačila, ki sprejemajo 
kartice in druge plačilne instrumente, ki 
jih je izdal en ponudnik plačilnih storitev 
izdajatelj v okviru sheme plačilnih 
instrumentov, nalagalo obveznost, da 
sprejmejo tudi druge plačilne instrumente 
iste blagovne znamke in/ali kategorije, ki 
so jih izdali drugi ponudniki plačilnih 
storitev izdajatelji v okviru iste sheme, 
razen če se zanje uporablja enaka 
zakonsko določena medbančna provizija.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 82
Adam Bielan

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1



AM\1013311SL.doc 39/43 PE526.051v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Plačilne sheme in ponudniki plačilnih 
storitev ne uporabljajo nobenega pravila, ki 
bi prejemnikom plačila, ki sprejemajo 
kartice in druge plačilne instrumente, ki jih 
je izdal en ponudnik plačilnih storitev 
izdajatelj v okviru sheme plačilnih 
instrumentov, nalagalo obveznost, da 
sprejmejo tudi druge plačilne instrumente 
iste blagovne znamke in/ali kategorije, ki 
so jih izdali drugi ponudniki plačilnih 
storitev izdajatelji v okviru iste sheme, 
razen če se zanje uporablja enaka zakonsko 
določena medbančna provizija.

1. Plačilne sheme in ponudniki plačilnih 
storitev ne uporabljajo nobenega pravila, ki 
bi prejemnikom plačila, ki sprejemajo 
kartice in druge plačilne instrumente, ki jih 
je izdal en ponudnik plačilnih storitev 
izdajatelj v okviru sheme plačilnih 
instrumentov, nalagalo obveznost, da 
sprejmejo tudi druge plačilne instrumente 
iste blagovne znamke in/ali kategorije, ki 
so jih izdali drugi ponudniki plačilnih 
storitev izdajatelji v okviru iste sheme, 
razen če se zanje uporablja enaka provizija.

Or. en

Predlog spremembe 83
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Omejitev pravil spoštovanja vseh kartic 
iz odstavka 1 ne posega v možnost, da 
plačilne sheme in ponudniki plačilnih 
storitev določijo, da nekaterih kartic ni 
mogoče zavrniti na podlagi identitete 
ponudnika plačilnih storitev, ki je 
izdajatelj, ali imetnika kartice.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 84
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Omejitev pravil spoštovanja vseh kartic 
iz odstavka 1 ne posega v možnost, da 
plačilne sheme in ponudniki plačilnih 
storitev določijo, da nekaterih kartic ni 
mogoče zavrniti na podlagi identitete 
ponudnika plačilnih storitev, ki je 
izdajatelj, ali imetnika kartice.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 85
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Trgovci, ki se odločijo, da ne bodo 
sprejemali vseh kartic ali drugih plačilnih 
instrumentov kartične sheme, potrošnike 
jasno in nedvoumno obvestijo o tem 
istočasno, kot jih obvestijo o sprejemanju 
drugih kartic in plačilnih instrumentov 
sheme. Te informacije morajo biti jasno 
prikazane takoj pri vhodu v trgovino, pri 
blagajni ali na spletni strani oziroma 
drugem veljavnem elektronskem ali 
mobilnem mediju in so pravočasno 
zagotovljene plačniku, preden ta sklene 
kupoprodajno pogodbo s prejemnikom 
plačila.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 86
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ponudniki plačilnih storitev izdajatelji 
zagotovijo, da so njihovi plačilni 
instrumenti vidno in elektronsko 
prepoznavni, tako da lahko prejemniki 
plačila nedvoumno opredelijo, katere 
blagovne znamke in kategorije 
predplačniških, debetnih, kreditnih ali 
komercialnih kartic ali kartičnih plačil, ki 
temeljijo na teh karticah, izbere plačnik.

4. Ponudniki plačilnih storitev izdajatelji 
zagotovijo, da so njihovi plačilni 
instrumenti, za katere medbančne provizije 
niso regulirane, vidno in elektronsko 
prepoznavni.

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da za predplačniške, debetne in (potrošniške) kreditne kartice veljajo regulirane 
stopnje medbančnih provizij, ni koristi od tega, da trgovec lahko vidno in elektronsko 
prepozna te kartice. Predlaga se sprememba tega odstavka tako, da ponudniki plačilnih 
storitev izdajatelji zagotovijo prepoznavnost nereguliranih kartic, kar trgovcu omogoča, da 
zavrne (neregulirane) komercialne kartice ali zanje zahteva doplačilo v skladu s predlagano 
direktivo o plačilnih storitvah.

Predlog spremembe 87
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pogodbe med pridobitelji in prejemniki 
plačila lahko vsebujejo določbo, da se 
informacije iz prvega pododstavka 
odstavka 1 zagotavljajo ali dajejo na voljo 
v rednih časovnih presledkih vsaj enkrat na 
mesec in na dogovorjeni način, ki 
prejemnikom plačila omogoča, da 
informacije shranjujejo in nespremenjene 
ponovno prikažejo.

2. Pogodbe med pridobitelji in prejemniki 
plačila vsebujejo določbo, da se 
informacije iz prvega pododstavka 
odstavka 1 zagotavljajo ali dajejo na voljo 
v rednih časovnih presledkih vsaj enkrat na 
mesec in na dogovorjen način, ki 
prejemnikom plačila omogoča, da 
informacije shranjujejo in nespremenjene 
ponovno prikažejo.

Pri sklenitvi pogodbenega dogovora s 
ponudnikom plačilnih storitev se 
potrošniku zagotovi tudi prejemanje 
jasnih in nepristranskih rednih informacij 
o plačilnih značilnostih in plačilnih 
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provizijah, ki se uporabljajo za plačilne 
transakcije.

Or. en

Predlog spremembe 88
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 – točka 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Evropski bančni organ je odgovoren 
za izdajo smernic za učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne sankcije.

Or. en

Obrazložitev

Za ohranitev enakih konkurenčnih pogojev je pomembno, da imajo vse države članice enako 
usmeritev pri določanju pravil o sankcijah, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe.

Predlog spremembe 89
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice vzpostavijo ustrezne in 
učinkovite izvensodne pritožbene postopke 
in postopke za izvensodno reševanje 
sporov med prejemniki plačila in njihovimi 
ponudniki plačilnih storitev, ki izhajajo iz 
določb te uredbe. Države članice za ta 
namen imenujejo obstoječe organe ali po 
potrebi ustanovijo nove.

1. Države članice vzpostavijo neodvisne,
ustrezne in učinkovite izvensodne 
pritožbene postopke in postopke za 
izvensodno reševanje sporov med 
prejemniki plačila in njihovimi ponudniki 
plačilnih storitev, ki izhajajo iz določb te 
uredbe. Države članice za ta namen 
imenujejo obstoječe organe ali po potrebi 
ustanovijo nove.

Or. en
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Predlog spremembe 90
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ponudniki plačilnih storitev 
upoštevajo enega ali več organov 
alternativnega reševanja sporov.

Or. en

Predlog spremembe 91
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Eno leto od začetka veljavnosti te uredbe 
Komisija poroča Evropskemu parlamentu 
in Svetu o učinku notranjih provizij v 
tristranskih plačilnih shemah, ki se 
uporabljajo pri čezmejnih transakcijah, 
na delovanje notranjega trga in po potrebi 
pripravi zakonodajni predlog, namenjen 
zmanjšanju njihovih negativnih učinkov.

Or. fr

Obrazložitev

Provizije v tristranskih plačilnih shemah so lahko precejšnje in znatno presegajo tiste, ki 
veljajo za kartice štiristranskih plačilnih shem. Zato je treba preučiti njihov vpliv na 
transakcije na notranjem trgu in potrebo po sprejetju zakonodaje na tem področju.


