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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Vienas iš šalies ekonominio išsivystymo rodiklių – operacijų negrynaisiais pinigais lygis 
rinkoje. Statistiniai duomenys rodo, kad išsivysčiusios šalys taip pat pirmauja pagal 
elektroninių mokėjimų ar mokėjimo kortelių išdavimo lygį, ir visi piliečiai turi galimybę 
naudotis įvairiomis finansinėmis paslaugomis. Šiose šalyse aktyviai skatinama naudoti 
mokėjimo kortelių sistemas perkant prekes ar paslaugas internete, todėl išplečiamos vartotojo 
pasirinkimo galimybės ir prisidedama prie gerai veikiančios ekonomikos. Operacijos 
negrynaisiais pinigais atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant ekonomikos veikimą, nes jos yra 
greitos, saugios ir novatoriškos. Viena iš kliūčių, labiausiai trukdančių sukurti integruotą 
Europos rinką – plačiai paplitęs keturšalių sistemų naudojimas, kuris rinkoje įgyvendinamas 
taikant vadinamuosius daugiašalius tarpbankinius mokesčius (DTM). Tai yra tarpbankiniai 
mokesčiai, dėl kurių kolektyviai susitarta, paprastai tarp tam tikrai sistemai priklausančių 
aptarnaujančiųjų mokėjimo paslaugų teikėjų ir išduodančiųjų mokėjimo paslaugų teikėjų. 
Tokie tarpbankiniai mokesčiai, mokami aptarnaujančiųjų mokėjimo paslaugų teikėjų, sudaro 
dalį mokesčių, kuriuos jie taiko prekiautojams ir kuriuos prekiautojai savo ruožtu perkelia 
vartotojams. Taip dideli prekiautojų mokami tarpbankiniai mokesčiai lemia didesnes galutines 
prekių ir paslaugų kainas. Vertėtų pažymėti, kad vartotojai dažnai nežino apie prekiautojų 
mokamus mokesčius, o išdavėjai kartu taiko įvairias paskatas, kad paskatintų juos naudoti 
tokias mokėjimo priemones, kurios lemia didesnius mokesčius išduodantiesiems mokėjimo 
paslaugų teikėjams. Tarpbankiniai mokesčiai taip pat riboja patekimą į rinką, nes jų pajamos 
išduodantiesiems mokėjimo paslaugų teikėjams veikia kaip minimali riba, kuri padėtų įtikinti 
mokėjimo paslaugų teikėjus išduoti mokėjimo korteles ar kitas mokėjimo priemones, kaip 
antai teikti mokėjimo internetu ar mobiliuoju telefonu sprendimus, kuriuos siūlo nauji rinkos 
dalyviai. Galiausiai, nacionalinėse ir tarptautinėse mokėjimo kortelių sistemose taikomi 
įvairūs tarpbankiniai mokesčiai, todėl rinka yra susiskaidžiusi ir mažmenininkai bei vartotojai 
neturi galimybių pasinaudoti vidaus rinkos teikiama nauda. 

Siūlomu reglamentu bus pagerintas mokėjimų vidaus rinkoje veikimas ir plėtra. Komisijos 
nustatytos kliūtys, kuriomis užkertamas kelias vis didesnei mokėjimų vidaus rinkos 
integracijai, ir tinkami šios problemos sprendimo būdai prisidės prie teigiamo ekonominio 
poveikio ES. Pasiūlymas padalintas į dvi pagrindines dalis. Pirmoje dalyje pateikiamos 
tarpbankinių mokesčių taisyklės. Tokių mokesčių atžvilgiu pasiūlymu sukuriamos 
reguliuojama ir nereguliuojama sritys. Reguliuojamą sritį sudaro visos kortelių operacijos, 
kuriomis plačiai naudojasi vartotojai, todėl mažmenininkams sunku jų atsisakyti, t. y. 
vartotojų debeto ir kredito kortelių ir kortele grindžiamų operacijų. Nereguliuojamą sritį 
sudaro visos mokėjimo kortele operacijos ir kortele grindžiamos mokėjimo operacijos, 
pagrįstos kortelėmis, kurios nepriklauso reguliuojamai sričiai, įskaitant trišalių sistemų 
išduotas korteles.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, pageidautina, kad ES būtų sudarytos tinkamos 
sąlygos mokėjimo kortelių priėmimo tinklo plėtrai, ir tai neabejotinai yra siūlomo reglamento 
dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas tikslas. Tikėtina, kad 
tarpbankinių mokesčių už vidaus ir tarpvalstybines operacijas viršutinių ribų nustatymas ES 
lygmeniu bus svarbus žingsnis gerinant vidaus rinkos veikimą, taip pat įgyvendinant laisvo 
prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimo ES principą, ypač daug dėmesio skiriant 
vartotojui. Nors nuomonės referentas pritaria idėjai nustatyti tarpbankinių mokesčių viršutines 
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ribas šio reglamento II skyriuje, jis nepasinaudoja savo teise siūlomo reglamento 3 ir 4 
straipsniuose atlikti papildomus pakeitimus.

Tačiau labai svarbu, kad būtų suteiktos tinkamos priemonės siūlomo reglamento 
veiksmingumui užtikrinti užkertant kelią siūlomo draudimo apėjimui. Nuomonės referentas 
yra įsitikinęs, kad atsižvelgiant į Komisijos technologinio neutralumo principą, nustatytą 
skaitmeninėje darbotvarkėje, šis reglamentas turėtų būti taikomas kortele grindžiamoms 
mokėjimo operacijoms nepriklausomai nuo aplinkos, kurioje vykdoma ši operacija, taip pat 
naudojant mažmenines mokėjimo priemones ir paslaugas, kurios gali būti teikiamos ne 
internetu, internetu arba atliekant operacijas su verslo mokėjimo kortelėmis. 

Mokėjimų operacijų rinkoje vyksta spartūs pokyčiai, todėl nuomonės referentas mano, kad 16 
straipsnio nuostatos dėl peržiūros laikotarpis turėtų būti sutrumpintas, kad Komisija ir, 
prireikus, teisės aktų leidėjai galėtų laiku atlikti šio reglamento taikymo patikrinimą, 
atsižvelgdami į naujus pokyčius rinkoje, naujų veikėjų patekimo ir naujų prieinamų 
technologijų diegimo lygį. Šiuo atveju nuomonės referentas nori atkreipti dėmesį į tai, kad 
rinkoje atsirandantys novatoriški mokėjimai mobiliuoju telefonu dėl pateisinamų priežasčių 
nepatenka į siūlomo reglamento taikymo sritį, ir tokių novatoriškų priemonių plėtra taip pat 
turėtų būti ištirta 16 straipsnyje nurodytoje ataskaitoje.

Galiausiai, nuomonės referentas mano, kad aptariant naujai sukurtas mokėjimo kortelių 
schemas, kurias įgyvendinant gali būti patirtos didelės verslo sąnaudos, neproporcingos 
pažeidžiamai jų rinkos pozicijai, palyginti su jau esamomis pagrindinėmis mokėjimo kortelių
schemomis, turėtų būti palikta galimybė ribotą laiko tarpą jų neįtraukti į šio reglamento 7 
straipsnio taikymo sritį, jei tokį sprendimą priima valstybė narė, pasitarusi su Komisija. Tai 
padėtų sukurti konkurencingą aplinką kortelėmis grindžiamų mokėjimų operacijų rinkoje. 

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) keliose valstybėse narėse jau rengiami 
teisės aktai21, skirti tarpbankiniams 
mokesčiams reglamentuoti, apimantys 
daugelį klausimų, įskaitant tarpbankinių 
mokesčių įvairių lygių viršutinės ribos 

(7) keliose valstybėse narėse jau rengiami 
ar jau parengti teisės aktai21, skirti 
tarpbankiniams mokesčiams reglamentuoti, 
apimantys daugelį klausimų, įskaitant 
tarpbankinių mokesčių įvairių lygių 
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nustatymą, įmonių mokesčius, reikalavimą 
prekiautojams priimti visas korteles ar 
kreipiamąsias priemones. Galiojantys 
administraciniai sprendimai kai kuriose 
valstybėse narėse gerokai skiriasi. 
Atsižvelgiant į tarpbankinių mokesčių žalą 
mažmenininkams ir vartotojams, 
numatoma nacionaliniu lygmeniu įvesti 
tolesnes reguliavimo priemones, skirtas šių 
mokesčių lygio ar jų skirtumų klausimams 
spręsti. Dėl tokių nacionalinių priemonių 
greičiausiai susidarytų didelių kortelių ir 
kortele grindžiamų mokėjimų internetu ir 
mobiliuoju telefonu vidaus rinkos 
sukūrimo kliūčių ir taip būtų varžoma 
laisvė teikti šias paslaugas;

viršutinės ribos nustatymą, įmonių 
mokesčius, reikalavimą prekiautojams 
priimti visas korteles ar kreipiamąsias 
priemones. Galiojantys administraciniai 
sprendimai kai kuriose valstybėse narėse 
gerokai skiriasi. Atsižvelgiant į 
tarpbankinių mokesčių žalą 
mažmenininkams ir vartotojams, 
numatoma nacionaliniu lygmeniu įvesti 
tolesnes reguliavimo priemones, skirtas šių 
mokesčių lygio ar jų skirtumų klausimams 
spręsti. Dėl tokių nacionalinių priemonių 
greičiausiai susidarytų didelių kortelių ir 
kortele grindžiamų mokėjimų internetu ir 
mobiliuoju telefonu vidaus rinkos 
sukūrimo kliūčių ir taip būtų varžoma 
laisvė teikti šias paslaugas;

__________________ __________________
21 Italija, Vengrija, Lenkija ir Jungtinė 
Karalystė.

21 Italija, Vengrija, Lenkija ir Jungtinė 
Karalystė.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) vidaus operacijoms būtinas 
pereinamasis laikotarpis, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai ir sistemos turėtų laiko 
prisitaikyti prie naujųjų reikalavimų. Todėl 
praėjus dvejiems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo, siekiant baigti kurti kortele 
grindžiamų mokėjimų vidaus rinką, 
viršutinės tarpbankinių mokesčių už 
vartotojų kortelių operacijas ribos turėtų 
būti pradėtos taikyti visiems, tiek 
tarptautiniams, tiek vidaus, mokėjimams;

(17) vidaus operacijoms būtinas 
pereinamasis laikotarpis, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai ir sistemos turėtų laiko 
prisitaikyti prie naujųjų reikalavimų. Todėl 
praėjus vieniems metams po šio 
reglamento įsigaliojimo, siekiant baigti 
kurti kortele grindžiamų mokėjimų vidaus 
rinką, viršutinės tarpbankinių mokesčių už 
vartotojų kortelių operacijas ribos turėtų 
būti pradėtos taikyti visiems, tiek 
tarptautiniams, tiek vidaus, mokėjimams;

Or. en
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Pagrindimas

Suderinta atsižvelgiant į pakeitimus, atliktus 4 straipsnyje.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) svarbu užtikrinti, kad nuostatos dėl 
tarpbankinių mokesčių, kuriuos mokėjimo 
paslaugų teikėjai turi sumokėti arba 
kuriuos turi gauti, nebūtų apeinamos 
alternatyviu mokesčių srautu 
išduodantiesiems mokėjimo paslaugų 
teikėjams. Siekiant tokios padėties 
išvengti, išduodančiojo mokėjimo 
paslaugų teikėjo sumokėtų ir gautų 
mokesčių grynoji kompensacija iš 
mokėjimo kortelių sistemos turėtų būti 
laikoma tarpbankiniu mokesčiu. 
Apskaičiuojant tarpbankinį mokestį ir 
siekiant patikrinti, ar reikalavimas 
apeinamas, reikėtų atsižvelgti į bendrą 
mokėjimų arba paskatų sumą, kurią gauna 
išduodantysis mokėjimo paslaugų teikėjas 
iš mokėjimo kortelių sistemos už 
reguliuojamas operacijas, atėmus 
mokesčius, kuriuos sistemai sumoka 
išduodantysis mokėjimo paslaugų teikėjas. 
Aptariami mokėjimai, paskatos ir 
mokesčiai galėtų būti tiesioginiai (t. y. 
grindžiami apimtimi arba susiję su 
konkrečia operacija) arba netiesioginiai 
(įskaitant rinkodaros paskatas, premijas, 
atskaitas už operacijų apimties kriterijų 
laikymąsi);

(23) svarbu užtikrinti, kad nuostatos dėl 
tarpbankinių mokesčių, kuriuos mokėjimo 
paslaugų teikėjai turi sumokėti arba 
kuriuos turi gauti, nebūtų apeinamos 
alternatyviu mokesčių srautu 
išduodantiesiems mokėjimo paslaugų 
teikėjams. Siekiant tokios padėties 
išvengti, mokėjimo paslaugų teikėjo, t. y. 
išdavėjo arba aptarnaujančiosios įmonės,
sumokėtų ir gautų mokesčių „grynoji 
kompensacija“ iš mokėjimo kortelių 
sistemos turėtų būti laikoma tarpbankiniu 
mokesčiu. Apskaičiuojant tarpbankinį 
mokestį ir siekiant patikrinti, ar 
reikalavimas apeinamas, reikėtų atsižvelgti 
į bendrą mokėjimų arba paskatų sumą, 
kurią gauna mokėjimo paslaugų teikėjas iš 
mokėjimo kortelių sistemos už 
reguliuojamas operacijas, atėmus 
mokesčius, kuriuos sistemai sumoka 
mokėjimo paslaugų teikėjas. Aptariami 
mokėjimai, paskatos ir mokesčiai galėtų 
būti tiesioginiai (t. y. grindžiami apimtimi 
arba susiję su konkrečia operacija) arba 
netiesioginiai (įskaitant rinkodaros 
paskatas, premijas, atskaitas už operacijų 
apimties kriterijų laikymąsi arba įvairius 
apdorojimo ir licencijų išdavimo 
mokesčius, kurie nėra tiesioginės 
mokėjimo paslaugų teikėjo pajamos). Be 
to, taip pat turėtų būti įtrauktos įplaukos 
iš programų, kurias bendrai vykdo 
kortelių išdavėjai ir mokėjimo paslaugų 
teikėjai, taip pat išdavėjų pelnas, gautas iš 
mokėjimo kortele grindžiamų operacijų, 
vykdomų pagal susitarimą su kitu kortelių 
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išdavėju, kartu nustatant, ar nėra 
apeinamos šio reglamento nuostatos;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aiškumo būtų naudinga patikslinti šią nuostatą, nes išdavėjas ne visada yra 
aptarnaujančioji įmonė. Be to, turėtų būti patikslinta, kokiam kitam grynajam pelnui taikoma 
5 straipsnio nuostata.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) vartotojai paprastai nežino apie 
mokesčius, kuriuos sumoka prekiautojai už 
mokėjimo priemones, kuriomis jie 
naudojasi. Kartu įvairi išduodančiųjų 
mokėjimo paslaugų teikėjų skatinamoji 
praktika (kaip antai kelionių čekiai, 
premijos, atskaitos, mokėjimo 
sugrąžinimas, nemokamas draudimas ir kt.) 
gali skatinti vartotojus naudotis mokėjimo 
priemonėmis, dėl kurių išduodantiesiems 
mokėjimo paslaugų teikėjams susidaro 
dideli mokesčiai. Kad taip neatsitiktų, 
priemonės, kuriomis ribojami 
tarpbankiniai mokesčiai, turėtų būti 
taikomos tik mokėjimo kortelėms, kurios 
tapo masiniu produktu ir prekiautojams 
paprastai sunku atsisakyti jas aptarnauti, 
nes jos plačiai išduodamos ir naudojamos 
(t. y. vartotojų debeto ir kredito kortelės). 
Siekiant sustiprinti veiksmingą rinkos 
veikimą nereguliuojamose sektoriaus 
dalyse ir apriboti veiklos perkėlimą iš 
reguliuojamų sektoriaus dalių į 
nereguliuojamas, reikia pritaikyti 
priemones (taip pat atskirti sistemą ir 
infrastruktūrą), kuriomis gavėjas skatintų 
mokėtoją, ir gavėjui sudaryti sąlygas 
pasirinkti priimtinas mokėjimo priemones;

(24) vartotojai paprastai nežino apie 
mokesčius, kuriuos sumoka prekiautojai už 
mokėjimo priemones, kuriomis jie 
naudojasi. Kartu įvairi išduodančiųjų 
mokėjimo paslaugų teikėjų skatinamoji 
praktika (kaip antai kelionių čekiai, 
premijos, atskaitos, mokėjimo 
sugrąžinimas, nemokamas draudimas ir kt.) 
gali skatinti vartotojus naudotis mokėjimo 
priemonėmis, dėl kurių išduodantiesiems 
mokėjimo paslaugų teikėjams susidaro 
dideli mokesčiai. Siekiant sustiprinti 
veiksmingą rinkos veikimą, reikia 
pritaikyti priemones (taip pat atskirti 
sistemą ir infrastruktūrą), kuriomis gavėjas 
skatintų mokėtoją, ir gavėjui sudaryti 
sąlygas pasirinkti priimtinas mokėjimo 
priemones;
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Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) reikalavimas prekiautojams priimti 
visas korteles yra dvipusis įsipareigojimas, 
kurį nustato išduodantieji mokėjimo 
paslaugų teikėjai ir mokėjimo kortelių 
sistemos gavėjams, viena vertus, priimti 
visas to paties prekės ženklo korteles 
(reikalavimas priimti visus produktus), 
nepriklausomai nuo skirtingų šių kortelių 
sąnaudų, ir, kita vertus, nepriklausomai 
nuo atskiro kortelę išdavusio banko 
(reikalavimas priimti visų išdavėjų 
korteles). Vartotojai suinteresuoti, kad dėl 
tos pačios kategorijos kortelių gavėjai 
negalėtų diskriminuoti išdavėjų arba 
kortelių turėtojų, o mokėjimų sistemos ir 
mokėjimo paslaugų teikėjai galėtų tokį 
įpareigojimą jiems nustatyti. Todėl nors ir 
pagal reikalavimą prekiautojams priimti 
visas korteles nustatytas reikalavimas 
priimti visų išdavėjų korteles yra pagrįsta 
taisyklė mokėjimo kortelių sistemoje, nes ji 
neleidžia gavėjams diskriminuoti atskirus 
bankus, kurie išdavė kortelę, reikalavimas 
priimti visus produktus yra iš esmės 
susiejimo praktika, kurios poveikis –
susieti mažų mokesčių kortelių priėmimą 
su didelių mokesčių kortelių priėmimu. 
Pagal reikalavimą prekiautojams priimti 
visas korteles nustatyto reikalavimo priimti 
visus produktus pašalinimas leistų 
prekiautojams riboti siūlomą mokėjimo 
kortelių pasirinkimą tik iki mažų (-esnių) 
sąnaudų mokėjimo kortelių – mažėjančios 
prekiautojų sąnaudos taip pat būtų 
naudingos vartotojams. Tokiu atveju 
debeto korteles priimantys prekiautojai 
nebūtų verčiami taip pat priimti kredito 

(29) reikalavimas prekiautojams priimti 
visas korteles yra dvipusis įsipareigojimas, 
kurį nustato išduodantieji mokėjimo 
paslaugų teikėjai ir mokėjimo kortelių 
sistemos gavėjams, viena vertus, priimti 
visas to paties prekės ženklo korteles 
(reikalavimas priimti visus produktus), 
nepriklausomai nuo skirtingų šių kortelių 
sąnaudų, ir, kita vertus, nepriklausomai 
nuo atskiro kortelę išdavusio banko 
(reikalavimas priimti visų išdavėjų 
korteles). Vartotojai suinteresuoti, kad dėl 
tos pačios kategorijos kortelių gavėjai 
negalėtų diskriminuoti išdavėjų arba 
kortelių turėtojų, o mokėjimų sistemos ir 
mokėjimo paslaugų teikėjai galėtų tokį 
įpareigojimą jiems nustatyti. Todėl nors ir 
pagal reikalavimą prekiautojams priimti 
visas korteles nustatytas reikalavimas 
priimti visų išdavėjų korteles yra pagrįsta 
taisyklė mokėjimo kortelių sistemoje, nes ji 
neleidžia gavėjams diskriminuoti atskirus 
bankus, kurie išdavė kortelę, reikalavimas 
priimti visus produktus yra iš esmės 
susiejimo praktika, kurios poveikis –
susieti mažų mokesčių kortelių priėmimą 
su didelių mokesčių kortelių priėmimu. 
Pagal reikalavimą prekiautojams priimti 
visas korteles nustatyto reikalavimo priimti 
visus produktus pašalinimas leistų 
prekiautojams riboti siūlomą mokėjimo 
kortelių pasirinkimą tik iki mažų (-esnių) 
sąnaudų mokėjimo kortelių – mažėjančios 
prekiautojų sąnaudos taip pat būtų 
naudingos vartotojams. Tokiu atveju 
debeto korteles priimantys prekiautojai 
nebūtų verčiami taip pat priimti kredito 
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korteles, o priimantys kredito korteles 
nebūtų verčiami priimti verslo mokėjimo 
korteles. Tačiau siekiant apsaugoti 
vartotoją ir galimybes jam kuo dažniau 
naudoti mokėjimo korteles, prekiautojai 
būtų įpareigoti priimti visas korteles, 
kurioms taikomas tas pats reguliuojamas 
tarpbankinis mokestis. Toks apribojimas 
taip pat sukurtų konkurencingesnę 
aplinką kortelėms, kurių tarpbankiniai 
mokesčiai šiuo reglamentu nėra 
reguliuojami, nes prekiautojai gautų 
didesnę derybinę galią derėtis dėl sąlygų, 
kuriomis jie tokias korteles priimtų;

korteles. Tačiau siekiant apsaugoti 
vartotoją ir galimybes jam kuo dažniau 
naudoti mokėjimo korteles, prekiautojai 
būtų įpareigoti priimti visas korteles, 
kurioms taikomas tas pats reguliuojamas 
tarpbankinis mokestis;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomi vienodi 
techniniai ir veiklos vykdymo reikalavimai 
Sąjungoje vykdomoms mokėjimo kortelių
operacijoms, kai ir mokėtojo mokėjimo 
paslaugų teikėjas, ir gavėjo mokėjimo 
paslaugų teikėjas yra joje įsisteigę.

1. Šiuo reglamentu nustatomi vienodi 
techniniai ir veiklos vykdymo reikalavimai 
Sąjungoje vykdomoms kortele 
grindžiamoms mokėjimo operacijoms, kai 
ir mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas, ir 
gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra joje 
įsisteigę.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė turi būti patikslinta, kad atitiktų Komisijos technologinio neutralumo principą, 
nustatytą skaitmeninėje darbotvarkėje ir 21 konstatuojamojoje dalyje; „šis reglamentas 
turėtų būti taikomas kortele grindžiamoms mokėjimo operacijoms nepriklausomai nuo 
aplinkos, kurioje vykdoma ši operacija, taip pat naudojant mažmenines mokėjimo priemones 
ir paslaugas, kurios gali būti teikiamos ne internetu, internetu arba mobiliuoju telefonu“.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) operacijoms su verslo mokėjimo 
kortelėmis,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nėra ekonominio pagrindimo tam, kad verslo kortelės būtų traktuojamos skirtingai.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) verslo mokėjimo kortelė – bet kokia 
įmonei arba viešojo sektoriaus subjektui 
išduota mokėjimo kortelė, kuri 
naudojama tik darbuotojų arba valstybės
tarnautojų veiklos išlaidoms apmokėti, 
arba kortelė, išduota savisamdžiui verslu 
užsiimančiam asmeniui, kuri naudojama 
tik to savisamdžio asmens arba jo 
darbuotojų veiklos išlaidoms apmokėti;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis nereikalinga, nes verslo kortelės turi būti įtrauktos į reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) mokėjimo kortelė – bet kokia 
mokėjimo kortelė, kurią gali naudoti 
kortelės turėtojas, norėdamas pasinaudoti 
kortelės turėtojo lėšomis mokėjimui už 
pirkinį atlikti per aptarnaujančiąją įmonę, 
ir kurią priima lėšų gavėjas mokėjimo 
operacijoms apdoroti arba kitam 
mokėjimo įsipareigojimui atlikti;

Or. en

Pagrindimas

Terminas „mokėjimo kortelė“ naudojamas pasiūlyme įvairiais atvejais, todėl siekiant 
aiškumo būtina pateikti tokią apibrėžtį.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautinių operacijų vartotojų debeto 
arba kredito kortele tarpbankiniai 
mokesčiai

Tarptautinių mokėjimo operacijų, 
grindžiamų vartotojų debeto arba kredito 
kortele, tarpbankiniai mokesčiai

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė turi būti patikslinta, kad atitiktų Komisijos technologinio neutralumo principą, 
nustatytą skaitmeninėje darbotvarkėje ir 21 konstatuojamojoje dalyje; „šis reglamentas 
turėtų būti taikomas kortele grindžiamoms mokėjimo operacijoms nepriklausomai nuo 
aplinkos, kurioje vykdoma ši operacija, taip pat naudojant mažmenines mokėjimo priemones 
ir paslaugas, kurios gali būti teikiamos ne internetu, internetu arba mobiliuoju telefonu“.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus dviem mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną tarptautinę operaciją debeto 
kortele mokėti tarpbankinį mokestį arba 
kitą sutartą atlygį, kurio tikslas arba 
poveikis lygiavertis ir kurio vertė yra 
didesnė negu 0,2 % operacijos vertės.

1. Praėjus dviem mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną debeto kortele grindžiamą 
tarptautinę mokėjimo operaciją mokėti 
tarpbankinį mokestį arba kitą sutartą atlygį, 
kurio tikslas arba poveikis lygiavertis ir 
kurio vertė yra didesnė negu 0,2 % 
operacijos vertės.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Praėjus dviem mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną tarptautinę operaciją kredito 
kortele mokėti tarpbankinį mokestį arba 
kitą sutartą atlygį, kurio tikslas arba 
poveikis lygiavertis ir kurio vertė yra 
didesnė negu 0,3 % operacijos vertės.

2. Praėjus dviem mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną kredito kortele grindžiamą 
tarptautinę mokėjimo operaciją mokėti 
tarpbankinį mokestį arba kitą sutartą atlygį, 
kurio tikslas arba poveikis lygiavertis ir 
kurio vertė yra didesnė negu 0,3 % 
operacijos vertės.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų operacijų vartotojų debeto arba 
kredito kortele tarpbankiniai mokesčiai

Visų mokėjimo operacijų, grindžiamų
vartotojų debeto arba kredito kortele,
tarpbankiniai mokesčiai



PA\1008250LT.doc 13/15 PE522.852v01-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė turi būti patikslinta, kad atitiktų Komisijos technologinio neutralumo principą, 
nustatytą skaitmeninėje darbotvarkėje ir 21 konstatuojamojoje dalyje; „šis reglamentas 
turėtų būti taikomas kortele grindžiamoms mokėjimo operacijoms nepriklausomai nuo 
aplinkos, kurioje vykdoma ši operacija, taip pat naudojant mažmenines mokėjimo priemones 
ir paslaugas, kurios gali būti teikiamos ne internetu, internetu arba mobiliuoju telefonu“.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus dviem metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
vertė yra didesnė negu 0,2 % operacijos 
vertės, už bet kokias debeto kortele 
grindžiamas operacijas.

1. Praėjus vieniems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
vertė yra didesnė negu 0,2 % operacijos 
vertės, už bet kokias debeto kortele 
grindžiamas mokėjimo operacijas.

Or. en

Pagrindimas

Vienų metų turėtų pakakti prisitaikyti prie naujų reikalavimų, visų pirma atsižvelgiant į tai, 
kad kai kuriose valstybėse narėse panašūs teisės aktai jau pradeda galioti.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Praėjus dviem metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 

2. Praėjus vieniems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, mokėjimo 
paslaugų teikėjai nesiūlo ir neprašo už 
kiekvieną operaciją mokėti tarpbankinį 
mokestį arba kitą sutartą atlygį, kurio 
tikslas arba poveikis lygiavertis ir kurio 
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vertė yra didesnė negu 0,3 % operacijos 
vertės, už bet kokias kredito kortele 
grindžiamas operacijas.

vertė yra didesnė negu 0,3 % operacijos 
vertės, už bet kokias kredito kortele 
grindžiamas mokėjimo operacijas.

Or. en

Pagrindimas

Vienų metų turėtų pakakti prisitaikyti prie naujų reikalavimų, visų pirma atsižvelgiant į tai, 
kad kai kuriose valstybėse narėse panašūs teisės aktai jau pradeda galioti.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant taikyti 3 ir 4 straipsniuose 
nurodytas viršutines ribas, bet kokia 
grynoji kompensacija, kurią gauna 
išduodantysis bankas iš mokėjimo kortelių 
sistemos dėl mokėjimo operacijų arba 
susijusios veiklos, laikoma tarpbankinio 
mokesčio dalimi.

Siekiant taikyti 3 ir 4 straipsniuose 
nurodytas viršutines ribas, bet kokia 
grynoji kompensacija, kurią gauna 
mokėjimo paslaugų teikėjas (išdavėjas 
arba aptarnaujančioji įmonė) iš mokėjimo 
kortelių sistemos dėl mokėjimo operacijų 
arba susijusios veiklos, laikoma 
tarpbankinio mokesčio dalimi.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aiškumo būtų naudinga patikslinti šią nuostatą, nes išdavėjas ne visada yra 
aptarnaujančioji įmonė.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės, taikydamos išlygą ir 
pasikonsultavusios su Komisija, gali 
nustatyti, kad šis straipsnis ribotą laiko 
tarpą netaikomas naujai sukurtoms 
mokėjimo kortelių schemoms. 
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Or. en

Pagrindimas

Svarbu priminti apie naujai sukurtas mokėjimo kortelių schemas, kurias įgyvendinant bus 
patirtos didelės verslo sąnaudos, neproporcingos pažeidžiamai jų rinkos pozicijai, palyginti 
su jau esamomis pagrindinėmis kortelių schemomis. Tokia nuostata, taikoma ribotą 
laikotarpį, padėtų sukurti konkurencingą aplinką kortelėmis grindžiamų mokėjimų operacijų 
rinkoje.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Praėjus ketveriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia šio 
reglamento taikymo ataskaitą. Komisijos 
ataskaitoje visų pirma nagrinėjamas 
tarpbankinių mokesčių dydžio tinkamumas 
ir skatinimo priemonės, kaip antai 
mokesčiai, atsižvelgiant į įvairių mokėjimo 
priemonių naudojimą ir sąnaudas bei naujų 
dalyvių ir naujų technologijų patekimo į 
rinką lygį.

Praėjus dvejiems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia šio 
reglamento taikymo ataskaitą. Komisijos 
ataskaitoje visų pirma nagrinėjamas 
tarpbankinių mokesčių dydžio tinkamumas 
ir skatinimo priemonės, kaip antai 
mokesčiai, atsižvelgiant į įvairių mokėjimo 
priemonių naudojimą ir sąnaudas bei naujų 
dalyvių ir naujų technologijų patekimo į 
rinką lygį.

Or. en

Pagrindimas

Komisija privalo išnagrinėti pirmąjį reglamento poveikį mokėjimų rinkai greičiau nei praėjus 
ketveriems metams po to, kai rinkoje įvyksta spartūs pokyčiai.


