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КРАТКА ОБОСНОВКА

Един от показателите за икономическото развитие на дадена държава е равнището на 
безналичните трансакции на пазара. Статистиката сочи, че развитите държави са 
лидери и при онлайн плащанията или издаването на карти, както и че за всички 
граждани са достъпни различни финансови услуги. Тези държави активно насърчават 
използването на системи за плащане с карти за закупуване на стоки и услуги онлайн, 
като същевременно се разширява изборът на потребителите и се допринася за доброто 
функциониране на икономиката. Безналичните трансакции играят основна роля във 
функционирането на икономиките, тъй като са бързи, сигурни и иновативни. Една от 
основните практики, които създават пречки за постигането на интегриран европейски 
пазар, е широкото използване на „четиристранни“ схеми, които се проявяват на пазара 
чрез съществуването на т. нар. многостранни обменни такси (МОТ). Това са 
колективно договорени междубанкови такси, обикновено между доставчиците на 
платежни услуги по приемане и доставчиците на платежни услуги по издаване, които 
са част от дадена система. Тези обменни такси, заплащани от доставчици на платежни 
услуги по приемане, са част от таксите, които те начисляват на търговците, които на 
свой ред ги прехвърлят върху потребителите. По този начин високите обменни такси, 
плащани от търговците, водят до по-високи крайни цени на стоките и услугите. Трябва 
да се отбележи, че потребителите често не са осведомени за таксите, плащани от 
търговците, а същевременно издаващите субекти използват различни стимули, за да ги 
насърчават да използват такива платежни инструменти, които генерират по-високи 
такси за доставчиците на платежни услуги по издаване. Обменните такси ограничават и 
навлизането на пазара, тъй като приходите, които доставчиците на платежни услуги по 
издаване генерират чрез тях, служат като минимален праг, който трябва да бъде 
достигнат, за да имат те мотивация да издават платежни карти или други платежни 
инструменти, като онлайн и мобилни решения за плащане, предлагани от новите 
участници. Накрая, разнообразието от обменни такси, прилагани в рамките на 
националните и международните платежни картови системи, води до разпокъсаност на 
пазара и не позволява на търговците на дребно и на потребителите да се възползват от 
предимствата на вътрешния пазар. 

Предложеният регламент ще подобри условията на функциониране и развитие на 
вътрешния пазар на плащанията. Установените от Комисията пречки за по-
нататъшното интегриране на вътрешния пазар на плащанията и един подходящ подход 
за решаване на този проблем ще допринесат за положителни икономически последици 
за ЕС. Предложението е разделено на две основни части. В първата част се въвеждат 
правила относно обменните такси. По отношение на тези такси предложението създава 
„регулирана“ и „нерегулирана“ зона. Регулираната зона се състои от всички операции с 
карти, които се използват широко от потребителите и следователно могат трудно да 
бъдат отказани от търговците на дребно, т.е. потребителски дебитни и кредитни карти и 
платежни операции, свързани с карти. Нерегулираната зона се състои от всички 
операции с платежни карти и основаващи се на тях платежни операции, свързани с 
карти, които са извън обхвата на регулираната зона, включително карти, издадени от 
тристранни системи.

С оглед на горепосоченото е желателно да бъдат установени подходящи условия за 
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развитието на мрежа за приемане на карти в рамките на ЕС, което несъмнено е целта на 
предложения регламент относно обменните такси за платежни операции, свързани с 
карти. Със сигурност, приемането на валидни за целия Съюз тавани за обменните такси 
за вътрешни и трансгранични операции представлява важна стъпка към подобряване на 
функционирането на вътрешния пазар, както и на осъществяването на принципа на 
свободно движение на стоки, хора, услуги и капитал в ЕС, със специален акцент върху 
потребителите. Макар докладчикът да признава идеята за въвеждане на тавани върху 
обменните такси в глава II на настоящия регламент, той си запазва правото да въвежда 
допълнителни промени в член 3 и член 4 от предложението за регламент.     

При все това, от съществено значение е да бъдат предвидени подходящи средства за 
осигуряване на ефективността на предложения регламент, които да предотвратят 
заобикалянето на предлаганата забрана. Докладчикът е убеден, че в съответствие с 
принципа на Комисията за технологична неутралност, както е посочено в Програмата в 
областта на цифровите технологии за Европа, настоящият регламент следва да се 
прилага към платежни операции, свързани с карти, независимо от средата, в която се 
извършват операциите, в т.ч. чрез инструменти и услуги за плащане на дребно, било то 
офлайн, онлайн или операции, извършвани с корпоративни карти. 

Пазарът на платежните операции претърпява бързи промени, поради което докладчикът 
счита, че клаузата за преразглеждане на член 16 следва да бъде съкратена, за да се даде 
възможност на Комисията, както и, ако е уместно, на законодателите, за навременен 
преглед на прилагането на настоящия регламент, като се отчитат новите явления на 
пазара, степента на навлизане на нови участници и новите достъпни технологии. В това 
отношение докладчикът би желал да обърне внимание на факта, че иновативните 
мобилни плащания, които печелят популярност на пазара, основателно не са обхванати 
от предложението за регламент, а разработването на такива иновативни инструменти 
следва също така да се разгледа в доклада, посочен в член 16.    

Накрая, докладчикът счита, че новосъздадените системи за платежни карти, които 
могат да бъдат изложени на високи разходи за стопанска дейност, непропорционални 
на уязвимата им пазарна позиция спрямо вече съществуващите основни системи за 
карти, следва да имат възможността да бъдат освободени от прилагането на член 7 от 
настоящия регламент за ограничен период от време, вследствие на решение на държава 
членка и след консултации с Комисията. Това ще спомогне за изграждането на 
ефективна конкурентна среда на пазара на платежни операции, свързани с карти. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В няколко държави членки21 тече 
процес по изготвяне на законодателство 
за регулиране на обменните такси, 
обхващащо редица въпроси, сред които 
таваните на различни равнища върху 
обменните такси, таксите за търговец, 
правилата за използване на всички 
видове карти или мерките за 
ориентиране на избора на 
потребителите към определен платежен 
инструмент. В редица държави членки 
съществуват административни решения 
по тези въпроси, но те варират 
значително. Предвид вредата от 
обменните такси за търговците на 
дребно и за потребителите, се очаква на 
национално равнище да бъдат внесени 
нови регулаторни мерки, насочени към 
преодоляване на съществените различия 
при тези такси. Вероятно е подобни 
национални мерки да се превърнат в 
значителна пречка пред доизграждането 
на вътрешния пазар в областта на 
плащанията с карта, по интернет и с 
мобилен телефон, свързани с карти, и 
следователно те биха възпрепятствали 
свободата на предоставяне на услуги.

(7) В няколко държави членки21 тече
или вече е приключил процес по 
изготвяне на законодателство за 
регулиране на обменните такси, 
обхващащо редица въпроси, сред които
таваните на различни равнища върху 
обменните такси, таксите за търговец, 
правилата за използване на всички 
видове карти или мерките за 
ориентиране на избора на 
потребителите към определен платежен 
инструмент. В редица държави членки 
съществуват административни решения 
по тези въпроси, но те варират 
значително. Предвид вредата от 
обменните такси за търговците на 
дребно и за потребителите, се очаква на 
национално равнище да бъдат внесени 
нови регулаторни мерки, насочени към 
преодоляване на съществените различия 
при тези такси. Вероятно е подобни 
национални мерки да се превърнат в 
значителна пречка пред доизграждането 
на вътрешния пазар в областта на 
плащанията с карта, по интернет и с 
мобилен телефон, свързани с карти, и 
следователно те биха възпрепятствали 
свободата на предоставяне на услуги.

__________________ __________________
21 Италия, Унгария, Полша и 
Обединеното кралство.

21 Италия, Унгария, Полша и 
Обединеното кралство.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие вследствие на промените, въведени в член 4.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Важно е да се гарантира, че 
разпоредбите относно обменните такси, 
плащани или получавани от 
доставчиците на платежни услуги, няма 
да се заобикалят чрез алтернативни 
такси към доставчиците на платежни 
услуги по издаване. За да се 
предотврати подобно заобикаляне, 
следва „нетната компенсация“ от 
таксите, които доставчиците на 
платежни услуги по издаване плащат и 
съответно получават от дадена картова 
платежна система, да бъде считана за 
обменна такса. При изчисляването на 
обменната такса за целите на проверка 

(23) Важно е да се гарантира, че 
разпоредбите относно обменните такси, 
плащани или получавани от 
доставчиците на платежни услуги, няма 
да се заобикалят чрез алтернативни 
такси към доставчиците на платежни 
услуги по издаване. За да се 
предотврати подобно заобикаляне, 
следва „нетната компенсация“ от 
таксите, които доставчиците на 
платежни услуги, т.е. издаващи или 
приемащи субекти, плащат и 
съответно получават от дадена картова 
платежна система, да бъде считана за 
обменна такса. При изчисляването на 
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за наличие на заобикаляне следва да се 
взема предвид целият размер на 
плащанията и стимулите, получени от 
даден доставчик на платежни услуги по 
издаване от дадена платежна картова 
система във връзка с регулираните 
операции, като се извадят таксите, 
платени на системата от доставчика на 
платежни услуги по издаване.
Разглежданите плащания, стимули и 
такси могат да бъдат преки (напр. 
свързани с обема на операцията или 
специфични за дадена операция), както 
и косвени (в т.ч. пазарни стимули, 
бонуси, отстъпки за постигане на 
определени обеми на операциите).

обменната такса за целите на проверка 
за наличие на заобикаляне следва да се 
взема предвид целият размер на 
плащанията и стимулите, получени от 
даден доставчик на платежни услуги от 
дадена платежна картова система във 
връзка с регулираните операции, като се 
извадят таксите, платени на системата 
от доставчика на платежни услуги.
Разглежданите плащания, стимули и 
такси могат да бъдат преки (напр. 
свързани с обема на операцията или 
специфични за дадена операция), както 
и косвени (в т.ч. пазарни стимули, 
бонуси, отстъпки за постигане на 
определени обеми на операциите, или 
различни такси за обработка или 
лицензиране, които не представляват 
преки приходи на доставчика на 
платежни услуги). Освен това следва 
да се включат и печалби, 
произтичащи от програми, 
провеждани съвместно от издатели 
на карти и доставчици на платежни 
услуги, и печалби на издаващите 
субекти, произтичащи от платежни 
операции, свързани с карти, 
извършени по силата на споразумение 
с друг субект, издаващ карти, като 
същевременно се определя дали е 
извършено някакво заобикаляне на 
разпоредбите на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка
Точността е от полза за по-голяма яснота, тъй като издаващият субект невинаги е 
приемащ субект. Освен това следва да се изясни за какви други нетни печалби се 
прилага разпоредбата на член 5.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) По правило потребителите нямат 
информация за таксите, плащани от 
търговците за платежните инструменти, 
които те използват. Същевременно 
редица стимулиращи практики, 
прилагани от доставчиците на платежни 
услуги по издаване (като пътнически 
ваучери, бонуси, отстъпки, отмяна на 
плащания, безплатни застраховки и 
т.н.), може да ориентират потребителите 
към използването на платежни 
инструменти, генериращи високи такси 
за доставчиците на платежни услуги по 
издаване. За да се предотврати това, 
мерките за налагане на ограничения 
върху обменните такси следва да се 
прилагат единствено спрямо 
платежните карти, които са се 
превърнали в масови продукти и 
обикновено за търговците е трудно да 
ги откажат поради тяхното широко 
разпространено издаване и използване 
(напр. потребителски дебитни и 
кредитни карти). С оглед да се 
повиши ефективното функциониране на 
пазара в нерегулираните части от 
сектора и да се ограничи 
прехвърлянето на стопанска дейност 
към нерегулираните части от 
сектора, е необходимо да се приемат 
поредица от мерки, включително 
разделяне на системата и 
инфраструктурата, право получателят на 
плащането да ориентира платеца към 
определен платежен инструмент и 
възможност получателят на плащането 
да приема избирателно платежните 
инструменти.

(24) По правило потребителите нямат 
информация за таксите, плащани от 
търговците за платежните инструменти, 
които те използват. Същевременно 
редица стимулиращи практики, 
прилагани от доставчиците на платежни 
услуги по издаване (като пътнически 
ваучери, бонуси, отстъпки, отмяна на 
плащания, безплатни застраховки и 
т.н.), може да ориентират потребителите 
към използването на платежни 
инструменти, генериращи високи такси 
за доставчиците на платежни услуги по 
издаване. С оглед да се повиши 
ефективното функциониране на пазара е 
необходимо да се приемат поредица от 
мерки, включително разделяне на 
системата и инфраструктурата, право 
получателят на плащането да ориентира 
платеца към определен платежен 
инструмент и възможност получателят 
на плащането да приема избирателно 
платежните инструменти.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

само платежни карти с ниски разходи, 
което би донесло ползи за 
потребителите благодарение на 
намалените разходи за търговците. Така 
търговците, приемащи дебитни карти, 
няма да бъдат заставяни да приемат и 
кредитни карти. При все това, за да се 
защити потребителят и неговото право 
да използва платежни карти, когато 
пожелае, търговците следва да бъдат 
задължени да приемат всички карти, 
които подлежат на една и съща 
регулирана обменна такса.

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Формулировката трябва да бъде изяснена, за да бъде в съответствие с принципа на 
Комисията за технологична неутралност, както е посочено в Програмата в 
областта на цифровите технологии за Европа и в съображение 21: „настоящият 
регламент следва да се прилага към платежни операции, свързани с карти, независимо 
от средата, в която се извършва операцията, в т.ч. чрез инструменти и услуги за 
плащане на дребно, било то офлайн, онлайн или мобилни.“

Изменение 7

Предложение за директива
Член 1 – параграф 3 – буква а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) операциите с корпоративни карти; заличава се

Or. en

Обосновка

Не съществува икономическа обосновка за различно третиране на корпоративните 
карти.

Изменение 8

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „корпоративна карта“ означава 
всяка платежна карта, издадена на 
предприятия или субекти от 
публичния сектор, използването на 
която се ограничава до бизнес 
разходите на служителите или 
длъжностните лица, или карта, 
издадена на самонаети физически 
лица, развиващи стопанска дейност, 
използването на която се ограничава 
до бизнес разходите на тези 
самонаети физически лица или 
техните служители;

заличава се
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Or. en

Обосновка

Определението не е необходимо, тъй като корпоративните карти ще бъдат включени 
в обхвата на регламента.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 12 а нова

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12 а) „платежна карта“ означава 
всяка разплащателна карта, която 
може да се използва от 
картодържател за достъп до 
средствата на картодържателя за 
извършване на плащане за покупка 
чрез приемащ субект, и която се 
приема от получателя на плащането, 
за да се обработят платежните 
операции или да се изпълнят всякакви 
други задължения за плащане;

Or. en

Обосновка

Понятието „платежна карта“ се използва в предложението в множество случаи, от 
съображения за яснота е необходимо да се предвиди такова определение.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обменни такси за трансгранични 
операции с потребителски дебитни или 
кредитни карти

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

Or. en
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Обосновка

Формулировката трябва да бъде изяснена, за да бъде в съответствие с принципа на 
Комисията за технологична неутралност, както е посочено в Програмата в 
областта на цифровите технологии за Европа и в съображение 21: „настоящият 
регламент следва да се прилага към платежни операции, свързани с карти, независимо 
от средата, в която се извършва операцията, в т.ч. чрез инструменти и услуги за 
плащане на дребно, било то офлайн, онлайн или мобилни.“

Изменение 11

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

или ефект, която да е по-висока от 0,3 % 
от стойността на операцията.

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обменни такси за всички операции с 
потребителски дебитни или кредитни 
карти

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

Or. en

Обосновка

Формулировката трябва да бъде изяснена, за да бъде в съответствие с принципа на 
Комисията за технологична неутралност, както е посочено в Програмата в 
областта на цифровите технологии за Европа и в съображение 21: „настоящият 
регламент следва да се прилага към платежни операции, свързани с карти, независимо 
от средата, в която се извършва операцията, в т.ч. чрез инструменти и услуги за 
плащане на дребно, било то офлайн, онлайн или мобилни.“

Изменение 14

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Една година следва да бъде достатъчна за адаптиране към новото изискване, по-
специално като се има предвид, че в някои държави членки подобно законодателство 
вече е в ход.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Една година следва да бъде достатъчна за адаптиране към новото изискване, по-
специално като се има предвид, че в някои държави членки подобно законодателство 
вече е в ход.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

За целите на прилагането на таваните, 
посочени в член 3 и член 4, всяка нетна 
компенсация, която доставчик на 
платежни услуги (издаващ или 
приемащ субект) получава от платежна 
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свързани с тях дейности, се третира като 
част от обменната такса.

картова система във връзка с платежни 
операции или свързани с тях дейности, 
се третира като част от обменната такса.

Or. en

Обосновка

Точността е от полза за по-голяма яснота, тъй като издаващият субект невинаги е 
приемащ субект.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Държавите членки могат да 
предвидят, чрез дерогация и след като 
се консултират с Комисията, 
настоящият член да не се прилага за 
ограничен период от време по 
отношение на новосъздадените 
системи за платежни карти. 

Or. en

Обосновка

Важно е да не се забравя за новосъздадените системи за платежни карти, които ще 
бъдат изложени на високи разходи за тяхната стопанска дейност, непропорционални 
на уязвимата им пазарна позиция спрямо вече съществуващи основни системи за 
карти. Тази разпоредба ще помогне за ограничен период от време да се изгради 
ефективна конкурентна среда на пазара на платежни операции, свързани с карти.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Четири години след влизането в сила 
на настоящия регламент Комисията 
представя пред Европейския парламент 
и пред Съвета доклад относно 

Две години след влизането в сила на 
настоящия регламент Комисията 
представя пред Европейския парламент 
и пред Съвета доклад относно 
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прилагането на настоящия регламент. В 
доклада на Комисията се обръща 
специално внимание на това доколко 
подходящи са равнищата на обменните 
такси и на механизмите за ориентиране 
на избора на потребителите към 
определен платежен инструмент, 
например такси, като се взема предвид 
използването и разходите за различните 
платежни средства и степента на 
навлизане на нови участници и нови 
технологии на пазара.

прилагането на настоящия регламент. В 
доклада на Комисията се обръща 
специално внимание на това доколко 
подходящи са равнищата на обменните 
такси и на механизмите за ориентиране 
на избора на потребителите към 
определен платежен инструмент, 
например такси, като се взема предвид 
използването и разходите за различните 
платежни средства и степента на 
навлизане на нови участници и нови 
технологии на пазара.

Or. en

Обосновка

Необходимо е Комисията да разгледа първото въздействие на регламента върху 
платежния пазар след по-малко от четири години, тъй като този пазар е подложен 
на бързо развитие.


