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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Jedním z ukazatelů hospodářského rozvoje země je míra bezhotovostních transakcí na trhu. 
Statistické údaje ukazují, že rozvinuté země mají také vedoucí postavení, pokud jde o on-line 
platby nebo vydávání karet, a všem občanům těchto zemí jsou dostupné rozmanité finanční 
služby. Tyto země aktivně prosazují používání systémů platebních karet pro nákup zboží a 
služeb na internetu, které současně rozšiřují nabídku pro spotřebitele a přispívají k dobře 
fungující ekonomice. Bezhotovostní transakce hrají ve fungování ekonomik klíčovou úlohu, 
neboť jsou rychlé, bezpečné a inovativní. Jednou z hlavních praktik, které brání dosažení 
integrovaného evropského trhu, je všeobecné používání „čtyřstranných schémat“, která se na 
trhu projevují existencí tzv. vícestranných mezibankovních poplatků. Jde o společně 
dohodnuté mezibankovní poplatky, obvykle mezi akceptujícími poskytovateli platebních 
služeb a vydávajícími poskytovateli platebních služeb v rámci určitého schématu. Tyto 
mezibankovní poplatky hrazené akceptujícími poskytovateli platebních služeb tvoří část 
poplatků, které jsou účtovány obchodníkům a které obchodníci následně přenášejí na 
spotřebitele. Vysoké mezibankovní poplatky účtované obchodníkům mají proto za následek 
vyšší konečné ceny zboží a služeb. Je třeba upozornit, že spotřebitelé si často nejsou vědomi 
poplatků, které platí obchodníci, a současně vydavatelé karet používají různé pobídky, aby 
spotřebitele motivovali k používání platebních nástrojů, které pro vydávající poskytovatele 
platebních služeb znamenají vyšší poplatky. Mezibankovní poplatky také brání vstupu na trh, 
neboť příjmy vydávajících poskytovatelů platebních služeb z těchto poplatků fungují jako 
minimum, které je třeba nabídnout při přesvědčování vydávajících poskytovatelů platebních 
služeb, aby vydávali platební karty nebo jiné platební prostředky nabízené novými účastníky 
trhu, například pro platby přes internet nebo pomocí mobilního telefonu. Rozmanitost 
mezibankovních poplatků ve vnitrostátních a mezinárodních schématech platebních karet pak 
také vede k roztříštěnosti trhu a brání maloobchodníkům a spotřebitelům ve využití výhod 
vnitřního trhu. 

Navrhované nařízení zlepší podmínky pro fungování a rozvoj vnitřního platebního trhu. 
Komise určila překážky další integrace vnitřního platebního trhu, což spolu s vhodným 
přístupem k řešení tohoto problému přispěje k pozitivním ekonomickým důsledkům pro EU. 
Návrh je rozdělen do dvou hlavních částí. První zavádí pravidla, jimiž se mají řídit 
mezibankovní poplatky. Návrh v souvislosti s nimi zavádí „regulovanou“ a „neregulovanou“ 
oblast. Do oblasti regulované spadají všechny karetní transakce, jichž spotřebitelé hojně 
využívají, a jež tedy mohou maloobchodníci stěží odmítat; jedná se tudíž o platební transakce 
uskutečňované spotřebitelskými debetními a kreditními kartami a o platební transakce 
založené na těchto kartách. Do oblasti neregulované spadají všechny transakce uskutečňované 
platební kartou a platební transakce založené na kartě, jež nespadají do regulované oblasti, 
včetně karet vydávaných třístrannými schématy.

S ohledem na výše uvedené by bylo žádoucí stanovit přiměřené podmínky pro rozvoj sítě pro
přijímání karet v rámci EU, což je nepochybně cílem nařízení o mezibankovních poplatcích 
za platební transakce založené na kartách. Je zcela jisté, že přijetí celounijních limitů 
mezibankovních poplatků za vnitrostátní a přeshraniční transakce představuje důležitý krok 
ke zlepšení fungování vnitřního trhu i k uskutečnění zásady volného pohybu zboží, osob, 
služeb a kapitálu v EU, a to se zvláštním zaměřením na spotřebitele. Ačkoli navrhovatel 
uznává myšlenku zavedení limitů mezibankovních poplatků uvedenou v kapitole II tohoto 
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nařízení, vyhrazuje si právo zavést další změny v článcích 3 a 4 navrhovaného nařízení.   

Je však nezbytné, aby byly k dispozici odpovídající prostředky pro zajištění účinnosti 
navrhovaného nařízení, které budou bránit obcházení navrhovaného zákazu. Navrhovatel je 
přesvědčen, že v souladu se zásadou technologické neutrality stanovenou Komisí a uvedenou 
v Digitální agendě by se toto nařízení mělo použít na platební transakce založené na kartách 
bez ohledu na prostředí, v němž tyto transakce probíhají, včetně transakcí uskutečňovaných 
pomocí maloobchodních platebních prostředků a služeb, které mohou být využívány off-line 
nebo on-line nebo transakcí prováděných kartami pro komerční klientelu. 

Trh platebních transakcí prochází rychlými změnami, a proto je navrhovatel přesvědčen, že 
doložka o přezkumu v článku 16 by měla být zkrácena tak, aby Komisi a případně tvůrcům 
právních předpisů umožňovala včas prošetřit uplatňování tohoto nařízení s ohledem na nový 
vývoj na trhu, míru, v níž na trh vstupují noví aktéři a nově dostupné technologie. 
Navrhovatel chce v této souvislosti upozornit na to, že navrhované nařízení důvodně 
nezahrnuje inovativní platby pomocí mobilního telefonu, které na trhu nabývají na významu, 
a že vývojem takovýchto inovativních nástrojů by se měla zabývat i zpráva podle článku 16. 

A v neposlední řadě je navrhovatel přesvědčen, že nově vytvořená schémata platebních karet, 
která mohou čelit vysokým nákladům na svou obchodní činnost, jež nebudou úměrné jejich 
zranitelnému postavení na trhu mezi již existujícími velkými schématy karet, by měla mít 
možnost být v návaznosti na rozhodnutí členského státu a po konzultaci s Komisí po 
omezenou dobu vyňata z působnosti opatření článku 7 tohoto nařízení. To by pomohlo 
budovat prostředí účinné hospodářské soutěže na trhu platebních transakcí založených na 
kartě. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Několik členských států21 připravuje 
právní předpisy, jež mají regulovat 
mezibankovní poplatky a upravovat řadu 
otázek, k nimž patří mj. limity 
mezibankovních poplatků na různých 
úrovních, transakční poplatky, povinnost 

(7) Několik členských států21 připravuje 
nebo již dokončilo právní předpisy, jež 
mají regulovat mezibankovní poplatky a 
upravovat řadu otázek, k nimž patří mj. 
limity mezibankovních poplatků na 
různých úrovních, transakční poplatky, 
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přijímat všechny karty („Honour All Cards 
Rule“) či opatření k motivaci spotřebitelů. 
Stávající správní rozhodnutí vydávaná 
v některých členských státech se výrazně 
liší. Vzhledem ke škodlivosti 
mezibankovních poplatků pro 
maloobchodníky a spotřebitele se 
předpokládá, že budou na vnitrostátní 
úrovni zaváděna další regulatorní opatření, 
jež mají řešit výši či rozdílnost těchto 
poplatků. Tato vnitrostátní opaření by 
pravděpodobně kladla výrazné překážky 
završení vnitřního trhu v oblasti plateb 
kartou a internetových a mobilních plateb 
založených na kartě, a tedy by bránila 
volnému pohybu služeb.

povinnost přijímat všechny karty („Honour 
All Cards Rule“) či opatření k motivaci 
spotřebitelů. Stávající správní rozhodnutí 
vydávaná v některých členských státech se 
výrazně liší. Vzhledem ke škodlivosti 
mezibankovních poplatků pro 
maloobchodníky a spotřebitele se 
předpokládá, že budou na vnitrostátní 
úrovni zaváděna další regulatorní opatření, 
jež mají řešit výši či rozdílnost těchto 
poplatků. Tato vnitrostátní opaření by 
pravděpodobně kladla výrazné překážky 
završení vnitřního trhu v oblasti plateb 
kartou a internetových a mobilních plateb 
založených na kartě, a tedy by bránila 
volnému pohybu služeb.

__________________ __________________
21 Itálie, Maďarsko, Polsko a Spojené 
království.

21 Itálie, Maďarsko, Polsko a Spojené 
království.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Úprava v návaznosti na změny provedené v článku 4.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Je důležité zajistit, aby ustanovení o 
mezibankovních poplatcích, jež mají hradit 
nebo obdržet poskytovatelé platebních 
služeb, nebyla obcházena tím, že budou 
vydávajícím poskytovatelům platebních 
služeb plynout poplatky alternativní cestou. 
K eliminaci takového stavu by mělo být 
čisté saldo poplatků, jež vydávající
poskytovatel platebních služeb uhradí a 
obdrží od určitého schématu platebních 
karet („čistá náhrada“), pokládáno za 
mezibankovní poplatek. Pro účely 
kontroly, zdali nejsou obcházeny stanovené 
limity, by měla být při výpočtu 
mezibankovního poplatku zohledněna 
celková výše plateb či pobídek, jež 
vydávající poskytovatel platebních služeb 
obdrží od určitého schématu platebních 
karet v souvislosti s regulovanými 
transakcemi, a od této částky by měly být 
odečteny poplatky, jež tento vydávající
poskytovatel platebních služeb tomuto 
schématu uhradí. Takto zohledňované 
platby, pobídky a poplatky mohou být 
přímé (tj. odvozené od objemu či 
specifické pro určité transakce), nebo 
nepřímé (např. marketingové pobídky, 
bonusy či rabaty za dosažení určitých 
transakčních objemů).

(23) Je důležité zajistit, aby ustanovení o 
mezibankovních poplatcích, jež mají hradit 
nebo obdržet poskytovatelé platebních 
služeb, nebyla obcházena tím, že budou 
vydávajícím poskytovatelům platebních 
služeb plynout poplatky alternativní cestou. 
K eliminaci takového stavu by mělo být 
čisté saldo poplatků, jež poskytovatel 
platebních služeb, tj. vydavatel nebo 
akceptant, uhradí a obdrží od určitého 
schématu platebních karet („čistá 
náhrada“), pokládáno za mezibankovní 
poplatek. Pro účely kontroly, zdali nejsou 
obcházeny stanovené limity, by měla být 
při výpočtu mezibankovního poplatku 
zohledněna celková výše plateb či pobídek, 
jež poskytovatel platebních služeb obdrží 
od určitého schématu platebních karet 
v souvislosti s regulovanými transakcemi, 
a od této částky by měly být odečteny 
poplatky, jež tento poskytovatel platebních 
služeb tomuto schématu uhradí. Takto 
zohledňované platby, pobídky a poplatky 
mohou být přímé (tj. odvozené od objemu 
či specifické pro určité transakce), nebo 
nepřímé (např. marketingové pobídky, 
bonusy či rabaty za dosažení určitých 
transakčních objemů nebo různé poplatky 
za zpracování a licenční poplatky, které 
netvoří přímý příjem poskytovatele 
platebních služeb). Kromě toho by při 
určování případného obcházení 
ustanovení tohoto nařízení měly být 
zohledňovány i zisky z programů 
prováděných společně vydavateli karet a 
poskytovateli platebních služeb a zisky 
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vydavatelů vyplývající z transakcí 
založených na platební kartě a 
prováděných v rámci dohody s jiným 
vydavatelem karet.

Or. en

Odůvodnění

Přesnost je namístě z důvodu jasnosti, protože vydavatel není vždy akceptantem. Kromě toho 
by mělo být vyjasněno, na jaké další čisté zisky se ustanovení článku 5 použije.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Spotřebitelům zpravidla nejsou známy 
poplatky, jež obchodníci hradí za platební 
prostředek, který používají. Současně 
mohou různé pobídkové praktiky, jichž 
používají vydávající poskytovatelé 
platebních služeb (např. cestovní poukazy, 
bonusy, rabaty, právo požadovat vrácení 
peněžních prostředků, pojištění zdarma 
aj.), motivovat zákazníky k tomu, aby 
používali platební prostředky, z nichž 
vydávajícím poskytovatelům platebních 
služeb plynou vysoké poplatky. 
K zamezení těchto praktik by se měla 
opatření k omezení mezibankovních 
poplatků použít pouze na takové platební 
karty, z nichž se stal masově rozšířený 
produkt a jež obchodníci zpravidla jen 
s obtížemi odmítají vzhledem k jejich 
rozšířenému vydávání a používání (tj. 
spotřebitelské debetní a kreditní karty).
V zájmu účinnějšího fungování trhu 
v neregulovaných částech odvětví a za 
účelem omezení převodů podnikatelské 
činnosti z regulovaných částí odvětví do 
částí neregulovaných je nutno přijmout 
několik opatření, k nimž patří mj. oddělení 
schémat od infrastruktury, motivace plátců 
ze strany příjemců a zavedení možnosti 

(24) Spotřebitelům zpravidla nejsou známy 
poplatky, jež obchodníci hradí za platební 
prostředek, který používají. Současně 
mohou různé pobídkové praktiky, jichž 
používají vydávající poskytovatelé 
platebních služeb (např. cestovní poukazy, 
bonusy, rabaty, právo požadovat vrácení 
peněžních prostředků, pojištění zdarma 
aj.), motivovat zákazníky k tomu, aby 
používali platební prostředky, z nichž 
vydávajícím poskytovatelům platebních 
služeb plynou vysoké poplatky. V zájmu 
účinnějšího fungování trhu je nutno 
přijmout několik opatření, k nimž patří mj. 
oddělení schémat od infrastruktury, 
motivace plátců ze strany příjemců a 
zavedení možnosti selektivního přijímání 
platebních prostředků ze strany příjemce.



PE522.852v01-00 8/16 PA\1008250CS.doc

CS

selektivního přijímání platebních 
prostředků ze strany příjemce.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

(nižšími) náklady, což by v podobě 
snížených nákladů obchodníků přineslo 
prospěch též spotřebitelům. Obchodníci, 
kteří by přijímali debetní karty, by poté 
nebyli nuceni přijímat též karty kreditní. 
V zájmu ochrany spotřebitelů a jejich 
možnosti používat platební karty co 
nejčastěji by měli být obchodníci povinni 
přijímat veškeré karty, které jsou 
zpoplatněny týmž regulovaným 
mezibankovním poplatkem.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Formulaci je třeba vyjasnit, aby byla v souladu zásadou technologické neutrality stanovenou 
Komisí a uvedenou v Digitální agendě pro Evropu a v bodu odůvodnění 21, podle něhož „by 
se mělo toto nařízení použít na platební transakce založené na kartách bez ohledu na 
prostředí, v němž tyto transakce probíhají, včetně transakcí uskutečňovaných pomocí 
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retailových platebních prostředků a služeb, které mohou být využívány off-line, on-line nebo 
pomocí mobilních zařízení“.

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) transakce uskutečňované platebními 
kartami pro komerční klientelu;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odlišný režim pro platební karty pro komerční klientelu nemá ekonomické zdůvodnění.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „platební kartou pro komerční 
klientelu“ platební karta vydaná 
podnikům či subjektům veřejného 
sektoru, jejíž použití je omezeno na 
úhradu pracovních výdajů zaměstnanců 
či úředníků, nebo karta vydaná osobám 
samostatně výdělečně činným 
vykonávajícím podnikatelskou činnost, 
jejíž použití je omezeno na úhradu 
pracovních výdajů těchto osob či jejich 
zaměstnanců;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Definice není nezbytná, protože nařízení má zahrnovat i karty pro komerční klientelu.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) „platební kartou“ jakákoli platební 
karta, kterou může držitel karty využít 
k přístupu ke svým finančním 
prostředkům a k provedení platby za 
nákup prostřednictvím akceptanta, kterou 
přijímá příjemce platby s cílem zpracovat 
platební transakce nebo splnit jiný 
platební závazek;

Or. en

Odůvodnění

Pojem „platební karta“ se v návrhu používá při mnoha příležitostech, pro vyjasnění se zdá 
být nezbytné uvést tuto definici.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Mezibankovní poplatky za přeshraniční 
transakce uskutečňované spotřebitelskými 
debetními a kreditními kartami

Mezibankovní poplatky za přeshraniční 
platební transakce založené na 
spotřebitelských debetních a kreditních 
kartách

Or. en

Odůvodnění

Formulaci je třeba vyjasnit, aby byla v souladu se zásadou technologické neutrality 
stanovenou Komisí a uvedenou v Digitální agendě pro Evropu a bodu odůvodnění 21, podle 
něhož „by se mělo toto nařízení použít na platební transakce založené na kartách bez ohledu 
na prostředí, v němž tyto transakce probíhají, včetně transakcí uskutečňovaných pomocí 
retailových platebních prostředků a služeb, které mohou být využívány off-line, on-line nebo 
pomocí mobilních zařízení“.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 4 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Mezibankovní poplatky za přeshraniční 
transakce uskutečňované spotřebitelskými 
debetními a kreditními kartami

Mezibankovní poplatky za přeshraniční 
platební transakce založené na 
spotřebitelských debetních a kreditních 
kartách

Or. en

Odůvodnění

Formulaci je třeba vyjasnit, aby byla v souladu se zásadou technologické neutrality 
stanovenou Komisí a uvedenou v Digitální agendě pro Evropu a v bodu odůvodnění 21, podle 
něhož „by se mělo toto nařízení použít na platební transakce založené na kartách bez ohledu 
na prostředí, v němž tyto transakce probíhají, včetně transakcí uskutečňovaných pomocí 
retailových platebních prostředků a služeb, které mohou být využívány off-line, on-line nebo 
pomocí mobilních zařízení“.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Jeden rok by měl být dostatečný pro přizpůsobení se novému požadavku, zejména s ohledem 
na to, že v některých členských státech se již podobné právní předpisy připravují.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Jeden rok by měl být dostatečný pro přizpůsobení se novému požadavku, zejména s ohledem 
na to, že v některých členských státech se již podobné právní předpisy připravují.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pro účely uplatňování limitů podle článků 
3 a 4 je za součást mezibankovního 
poplatku považována čistá náhrada, kterou 
poskytovatel platebních služeb (vydavatel 
nebo akceptant) obdrží od schématu 
platebních karet za platební transakce či 
související činnosti.

Or. en

Odůvodnění

Přesnost je namístě z důvodu jasnosti, protože vydavatel není vždy akceptantem.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy mohou po konzultaci 
s Komisí odchylně stanovit, že tento 
článek se po omezenou dobu nepoužije na 
nově zřízená schémata platebních karet. 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité pamatovat na všechna nově vytvořená schémata platebních karet, která budou 
čelit vysokým nákladům na svou obchodní činnost, jež nebudou úměrné jejich zranitelnému 
postavení na trhu mezi již existujícími velkými schématy karet. Toto ustanovení by po 
omezenou dobu pomohlo budovat prostředí účinné hospodářské soutěže na trhu platebních 
transakcí založených na kartě.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čtyři roky po vstupu tohoto nařízení 
v platnost předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o jeho 
používání. Zpráva Komise se bude 
zaměřovat zejména na vhodnost výše 
mezibankovních poplatků a na motivační 
mechanismy, např. poplatky, a bude 
přihlížet k používání a nákladům 
jednotlivých způsobů plateb a k míře, 
v jaké na trh vstupují noví aktéři a nové 
technologie.

Dva roky po vstupu tohoto nařízení 
v platnost předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o jeho 
používání. Zpráva Komise se bude 
zaměřovat zejména na vhodnost výše 
mezibankovních poplatků a na motivační 
mechanismy, např. poplatky, a bude 
přihlížet k používání a nákladům 
jednotlivých způsobů plateb a k míře, 
v jaké na trh vstupují noví aktéři a nové 
technologie.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné, aby Komise prozkoumala první dopady nařízení na platební trh dříve než po čtyřech 
letech, protože trh prochází rychlým vývojem.
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