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ĪSS PAMATOJUMS

Viens no valsts ekonomiskās attīstības rādītājiem ir bezskaidras naudas darījumu līmenis 
tirgū. Statistika liecina, ka rūpnieciski attīstītās valstis atrodas vadībā arī tiešsaistes 
maksājumu vai karšu izdošanas ziņā un visiem iedzīvotājiem ir pieejami dažādi finanšu 
pakalpojumi. Šīs valstis aktīvi veicina maksājumu karšu sistēmas izmantošanu preču un 
pakalpojumu iegādei tiešsaistē, tādējādi paplašinot patērētāju izvēles iespēju klāstu un 
sekmējot pareizu ekonomikas darbību.  Bezskaidras naudas darījumiem ir ļoti būtiska loma 
ekonomikas darbībā, jo tie ir ātri, droši un inovatīvi. Viena no galvenajām praksēm, kas traucē 
izveidot integrētu Eiropas tirgu, ir plaši izplatītā „četru pušu” shēmas izmantošana, kas tirgū 
atspoguļojas kā tā dēvēto daudzpusējo starpbanku komisijas maksu izmantošana. Tās ir 
starpbanku komisijas maksas, par kurām panākta kopīga vienošanās un kuras parasti piemēro 
starp maksājumu instrumentu pieņemošajiem pakalpojumu sniedzējiem un maksājumu 
instrumentu izdodošajiem pakalpojumu sniedzējiem, kas pieder konkrētai shēmai. Šādas 
starpbanku komisijas maksas, ko maksā pieņemošie maksājumu pakalpojumu sniedzēji, ir 
daļa no maksas, kuru tie uzliek tirgotājiem un kuru tirgotāji savukārt iekasē no patērētājiem. 
Tādējādi augstās starpbanku komisijas maksas, ko maksā tirgotāji, palielina preču un 
pakalpojumu galīgās cenas. Jānorāda, ka patērētāji bieži nav informēti par maksām, kuras no 
tirgotājiem tiek iekasētas, turklāt izdevēji izmanto dažādus stimulus, lai mudinātu patērētājus 
izmantot šādus maksājumu instrumentus, kas rada augstākas maksas izdodošajiem 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. Starpbanku komisijas maksas ierobežo arī ienākšanu 
tirgū, jo no tām gūtie ieņēmumi izdodošajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem darbojas 
kā minimālā robežvērtība, kad izdodošie maksājumu pakalpojumu sniedzēji jāpārliecina izdot 
maksājumu kartes vai citus maksājumu instrumentus, piemēram, tiešsaistes vai mobilo 
maksājumu risinājumus, ko piedāvā jaunie dalībnieki. Visbeidzot, valstu un starptautiskajās 
maksājumu karšu shēmās piemērotas starpbanku komisijas maksas ir dažādas, un tas izraisa 
tirgus sadrumstalotību un neļauj mazumtirgotājiem un patērētājiem izmantot iekšējā tirgus 
sniegtās priekšrocības. 

Ar ierosināto regulu tiks uzlaboti maksājumu iekšējā tirgus darbības un attīstības apstākļi. 
Komisijas konstatētie šķēršļi maksājumu iekšējā tirgus turpmākajai integrācijai un atbilstīga 
pieeja šīs problēmas atrisināšanai pozitīvi ietekmēs ES ekonomiku. Priekšlikumam ir divas 
galvenās daļas. Ar pirmo daļu tiek ieviesti noteikumi par starpbanku komisijas maksām. 
Attiecībā uz šādām maksām priekšlikumā ir ierosināta „regulēta” un „neregulēta” joma. 
Regulētā joma ir visi to karšu darījumi, ko patērētāji plaši izmanto un ko tādēļ 
mazumtirgotājiem ir grūti atteikties pieņemt, t. i., patērētāju debetkartes un kredītkartes, un 
kartēm piesaistīti maksājumu darījumi. Neregulētā joma ir visi maksājumu karšu darījumi un 
kartēm piesaistīti maksājumu darījumi, kas saistīti ar maksājumu kartēm, uz kurām neattiecas 
regulētā joma, tostarp kartes, ko izdevušas trīspusējās shēmas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir vēlams Eiropas Savienībā izveidot atbilstīgus apstākļus karšu 
pieņemšanas tīkla attīstībai, kas neapšaubāmi ir ierosinātās regulas par starpbanku komisijas 
maksām, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem, mērķis. Protams, komisijas 
maksu maksimālās robežvērtības pieņemšana iekšējiem un pārrobežu darījumiem ES mērogā 
ir nozīmīgs solis virzībā uz iekšējā tirgus darbības uzlabošanu, kā arī uz to, lai īstenotu 
principu, kas paredz brīvu preču, pakalpojumu un kapitāla apriti un personu pārvietošanos ES, 
īpaši koncentrējoties uz patērētāju. Lai gan atzinuma sagatavotājs atbalsta ideju par komisijas 
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maksu maksimālās robežvērtības ieviešanu šīs regulas II nodaļā, viņš izmanto savas tiesības 
izdarīt papildu izmaiņas ierosinātās regulas projekta 3. un 4. pantā.     

Tomēr, lai nodrošinātu ierosinātās regulas efektivitāti, ir svarīgi rast atbilstīgus līdzekļus, kas 
novērsīs ierosinātā aizlieguma apiešanu. Atzinuma sagatavotājs ir pārliecināts, ka saskaņā ar 
Komisijas tehnoloģiskās neitralitātes principu, kas norādīts Eiropas digitalizācijas 
programmā, šī regula būtu jāpiemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem neatkarīgi 
no vides, kādā šis darījums tiek veikts, iekļaujot bezsaistes, tiešsaistes vai mobilus 
privātklientu maksājumu instrumentus un pakalpojumus vai darījumus, ko veic ar 
komerckartēm. 

Maksājumu darījumu tirgū notiek straujas izmaiņas, tāpēc atzinuma sagatavotājs uzskata, ka 
16. pantā paredzētās pārskatīšanas klauzulas darbības laikposms būtu jāierobežo, lai Komisija 
un attiecīgā gadījumā likumdevēji varēti laicīgi izvērtēt šīs regulas piemērošanu, ņemot vērā 
jaunākos notikumus tirgū, jaunu dalībnieku ienākšanas līmeni un jaunas pieejamās 
tehnoloģijas. Šajā sakarībā atzinuma sagatavotājs vēlētos vērst uzmanību uz to, ka 
novatoriskie mobilie maksājumi, kuri parādās tirgū, pamatoti netiek iekļauti ierosinātās 
regulas darbības jomā, un norāda, ka ar šādiem novatoriskiem instrumentiem saistītās norises 
arī būtu jāskata 16. pantā minētajā ziņojumā.    

Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka saistībā ar jaunizveidotajām maksājumu karšu 
shēmām, kurām, īstenojot uzņēmējdarbību, var būt augstas izmaksas, kas nav samērīgas ar 
nestabilo situāciju, kura izveidojusies tirgū sakarā ar jau pastāvošajām lielajām karšu 
shēmām, būtu jānodrošina iespēja saskaņā ar dalībvalsts lēmumu un pēc konsultēšanās ar 
Komisiju noteiktu laikposmu nepiemērot šīs regulas 7. pantu. Tas palīdzētu kartēm piesaistītu 
maksājumu darījumu tirgū veidot efektīvas konkurences vidi. 

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai regulētu starpbanku komisijas 
maksas, dažās dalībvalstīs21 tiek gatavoti
tiesību akti, kas aptver vairākus 
jautājumus, tostarp maksimālās 
robežvērtības noteikšanu starpbanku 
komisijas maksām dažādos līmeņos, 
tirgotāju maksas, visu karšu pieņemšanas 

(7) Lai regulētu starpbanku komisijas 
maksas, dažās dalībvalstīs21 notiek vai jau 
ir pabeigta tādu tiesību aktu 
sagatavošana, kas aptver vairākus 
jautājumus, tostarp maksimālās 
robežvērtības noteikšanu starpbanku 
komisijas maksām dažādos līmeņos, 
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noteikumu (Honour All Cards Rule) vai 
novirzīšanas pasākumus. Dažās dalībvalstīs 
pastāvošie administratīvie lēmumi 
ievērojami atšķiras. Ņemot vērā to, kādu 
kaitējumu starpbanku komisijas maksas 
nodara mazumtirgotājiem un patērētājiem, 
sagaidāms, ka valstu līmenī tiks turpmāk 
ieviesti regulatīvi pasākumi, kas 
pievērsīsies šo maksu līmenim vai 
atšķirībām. Šādi valstu pasākumi varētu 
radīt ievērojamus šķēršļus saistībā ar 
iekšējā tirgus izveidi kartēm piesaistītu 
karšu, interneta un mobilo maksājumu 
jomā un tādējādi ierobežot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību.

tirgotāju maksas, visu karšu pieņemšanas 
noteikumu (Honour All Cards Rule) vai 
novirzīšanas pasākumus. Dažās dalībvalstīs 
pastāvošie administratīvie lēmumi 
ievērojami atšķiras. Ņemot vērā to, kādu 
kaitējumu starpbanku komisijas maksas 
nodara mazumtirgotājiem un patērētājiem, 
sagaidāms, ka valstu līmenī tiks turpmāk 
ieviesti regulatīvi pasākumi, kas 
pievērsīsies šo maksu līmenim vai 
atšķirībām. Šādi valstu pasākumi varētu 
radīt ievērojamus šķēršļus saistībā ar 
iekšējā tirgus izveidi kartēm piesaistītu 
karšu, interneta un mobilo maksājumu 
jomā un tādējādi ierobežot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību.

__________________ __________________
21Itālija, Ungārija, Polija un Apvienotā 
Karaliste.

21Itālija, Ungārija, Polija un Apvienotā 
Karaliste.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Attiecībā uz iekšzemes darījumiem ir 
vajadzīgs pārejas periods, lai maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem un shēmām 
nodrošinātu laiku pielāgoties jaunajām 
prasībām. Tādēļ, pēc diviem gadiem pēc
šīs regulas stāšanās spēkā, patērētāju karšu 
darījumiem noteiktās starpbanku komisijas 
maksu maksimālās robežvērtības būtu 
jāattiecina uz visiem — gan pārrobežu, gan 
iekšzemes — maksājumiem, lai 
nodrošinātu, ka tiek izveidots kartēm 
piesaistītu maksājumu iekšējais tirgus.

(17) Attiecībā uz iekšzemes darījumiem ir 
vajadzīgs pārejas periods, lai maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem un shēmām 
nodrošinātu laiku pielāgoties jaunajām 
prasībām. Tādēļ vienu gadu pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā patērētāju karšu darījumiem 
noteiktās starpbanku komisijas maksu 
maksimālās robežvērtības būtu jāattiecina 
uz visiem — gan pārrobežu, gan iekšzemes 
— maksājumiem, lai nodrošinātu, ka tiek 
izveidots kartēm piesaistītu maksājumu 
iekšējais tirgus.

Or. en



PE522.852v01-00 6/15 PA\1008250LV.doc

LV

Pamatojums

Pielāgošana saistībā ar izmaiņām 4. pantā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ir svarīgi nodrošināt, ka noteikumi par 
starpbanku komisijas maksām, ko maksā 
vai saņem maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji, netiek apieti, izmantojot 
alternatīvas maksu plūsmas, ko saņem 
izdodošie maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji. Lai no tā izvairītos, “neto 
kompensācija” par maksām, ko izdodošais
maksājumu pakalpojumu sniedzējs maksā 
un saņem no maksājumu karšu shēmas, 
būtu jāuzskata par starpbanku komisijas 
maksu. Lai pārbaudītu, vai notiek 
noteikumu apiešana, aprēķinot starpbanku 
komisijas maksu, būtu jāņem vērā 
maksājumu vai stimulu kopējā summa, ko
izdodošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs par regulētajiem darījumiem ir 
saņēmis no maksājumu karšu shēmas, 
atņemot no tās maksas, ko izdodošais
maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir 
samaksājis shēmai. Vērā ņemamie 
maksājumi, stimuli un maksas varētu būt 
tieši (t. i., saistīti ar apjomu vai konkrēto 
darījumu), vai netieši (tostarp tirgvedības 
stimuli, piemaksas, rabati par atbilstību 
noteiktiem darījumu apjomiem).

(23) Ir svarīgi nodrošināt, ka noteikumi par 
starpbanku komisijas maksām, ko maksā 
vai saņem maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji, netiek apieti, izmantojot 
alternatīvas maksu plūsmas, ko saņem 
izdodošie maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji. Lai no tā izvairītos, “neto 
kompensācija” par maksām, ko maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs, t. i., izdevējs vai 
pieņēmējs, maksā un saņem no maksājumu 
karšu shēmas, būtu jāuzskata par 
starpbanku komisijas maksu. Lai 
pārbaudītu, vai notiek noteikumu apiešana, 
aprēķinot starpbanku komisijas maksu, 
būtu jāņem vērā maksājumu vai stimulu 
kopējā summa, ko maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs par regulētajiem 
darījumiem ir saņēmis no maksājumu karšu 
shēmas, atņemot no tās maksas, ko 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir 
samaksājis shēmai. Vērā ņemamie 
maksājumi, stimuli un maksas varētu būt 
tieši (t. i., saistīti ar apjomu vai konkrēto 
darījumu) vai netieši (tostarp tirgvedības 
stimuli, piemaksas, rabati par atbilstību 
noteiktiem darījumu apjomiem, vai arī 
dažādas apstrādes un licencēšanas 
maksas, kas nav maksājumu pakalpojumu 
sniedzēja tiešie ienākumi). Turklāt būtu 
jāiekļauj arī no kopīgi ar karšu izdevējiem 
un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem 
īstenotajām programmām izrietošie 
ieguvumi un izdevēju peļņa, ko gūst no  
kartēm piesaistītiem maksājumu 
darījumiem, kas veikti, vienojoties ar citu 
karšu izdevēju, vienlaicīgi nosakot, vai ir 
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notikusi jebkāda šīs regulas noteikumu 
apiešana.

Or. en

Pamatojums

Precizējums ir lietderīgs skaidrības apsvērumu dēļ, jo izdevējs ne vienmēr ir pieņēmējs. 
Turklāt būtu jāprecizē, uz kādu vēl neto peļņu attiecas 5. panta noteikumi.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Patērētāji parasti nav informēti par 
maksām, ko tirgotāji maksā par maksājumu 
instrumentu izmantošanu. Vienlaikus 
virkne stimulējošu paņēmienu, ko izmanto 
izdodošie maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji (piemēram, ceļojumu kuponi, 
piemaksas, rabati, atmaksas, bezmaksas 
apdrošināšana utt.), var novirzīt patērētājus 
uz maksājumu instrumentiem, par kuru 
izmantošanu maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem tiek piemērotas lielas maksas.
Lai to novērstu, pasākumi, ar ko 
starpbanku komisijas maksām uzliek 
ierobežojumus, būtu jāpiemēro vienīgi 
maksājumu kartēm, kuras ir kļuvušas par 
plaša patēriņa produktiem un kuras 
tirgotājiem parasti ir grūti atteikt, jo tās 
tiek plaši izdotas un izmantotas (t. i., 
patērētāju debetkartes un kredītkartes). 
Lai uzlabotu efektīvu tirgus darbību
nereglamentētajās nozares daļās un 
ierobežotu darbības pārnešanu no 
reglamentētajām uz nereglamentētajām 
nozares daļām, ir nepieciešams pieņemt 
virkni pasākumu, tostarp attiecībā uz 
shēmas un infrastruktūras nodalīšanu, 
maksājuma saņēmēja veikto maksātāja 
novirzīšanu un maksājuma saņēmēja 
iespēju selektīvi pieņemt maksājumu 

(24) Patērētāji parasti nav informēti par 
maksām, ko tirgotāji maksā par maksājumu 
instrumentu izmantošanu. Vienlaikus 
virkne stimulējošu paņēmienu, ko izmanto 
izdodošie maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji (piemēram, ceļojumu kuponi, 
piemaksas, rabati, atmaksas, bezmaksas 
apdrošināšana utt.), var novirzīt patērētājus 
uz maksājumu instrumentiem, par kuru 
izmantošanu maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem tiek piemērotas lielas maksas.
Lai uzlabotu efektīvu tirgus darbību, ir 
nepieciešams pieņemt virkni pasākumu,
tostarp attiecībā uz shēmas un 
infrastruktūras nodalīšanu, maksājuma 
saņēmēja veikto maksātāja novirzīšanu un 
maksājuma saņēmēja iespēju selektīvi 
pieņemt maksājumu instrumentus.
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instrumentus.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Visu karšu pieņemšanas noteikums ir 
divējāds pienākums, ko izdodošie 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji un 
maksājumu karšu shēmas uzliek 
maksājumu saņēmējiem, — no vienas 
puses, pieņemt visas viena zīmola kartes
(“visu produktu pieņemšanas” elements) 
neatkarīgi no šo karšu izmaksām un, no 
otras puses, pieņemt tās neatkarīgi no 
kartes atsevišķās izdevējbankas (“visu 
izdevēju pieņemšanas” elements).
Maksājumu shēmas un maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji var uzlikt šādu 
pienākumu maksājuma saņēmējiem, jo tas 
ir patērētāju interesēs, ka attiecībā uz 
vienas un tās pašas kategorijas kartēm 
maksājuma saņēmējs neizturas 
diskriminējoši pret izdevējiem vai karšu 
turētājiem. Tāpēc, lai gan “visu izdevēju 
pieņemšanas” elements noteikumā par visu 
karšu pieņemšanu ir pamatots maksājumu 
karšu shēmas noteikums, jo tas liedz 
maksājumu saņēmējiem diskriminējoši 
izturēties pret atsevišķajām bankām, kas 
izdevušas karti, “visu produktu 
pieņemšanas” elements būtībā ir 
sasaistīšanas prakse, kuras ietekmē zemas 
maksas karšu pieņemšana tiek sasaistīta ar 
augstas maksas kartēm. Ja noteikumā par 
visu karšu pieņemšanu tiktu atcelts “visu 
produktu pieņemšanas” elements, tirgotāji 
varētu izvēlēties pieņemt vienīgi zemu vai 
zemāku izmaksu maksājumu kartes, kas, 
samazinot tirgotāju izmaksas, sniegtu 
labumu arī patērētājiem. Tādā gadījumā 

(29) Visu karšu pieņemšanas noteikums ir 
divējāds pienākums, ko izdodošie 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji un 
maksājumu karšu shēmas uzliek 
maksājumu saņēmējiem, — no vienas 
puses, pieņemt visas viena zīmola kartes
(“visu produktu pieņemšanas” elements) 
neatkarīgi no šo karšu izmaksām un, no 
otras puses, pieņemt tās neatkarīgi no 
kartes atsevišķās izdevējbankas (“visu 
izdevēju pieņemšanas” elements).
Maksājumu shēmas un maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji var uzlikt šādu 
pienākumu maksājuma saņēmējiem, jo tas 
ir patērētāju interesēs, ka attiecībā uz 
vienas un tās pašas kategorijas kartēm 
maksājuma saņēmējs neizturas 
diskriminējoši pret izdevējiem vai karšu 
turētājiem. Tāpēc, lai gan “visu izdevēju 
pieņemšanas” elements noteikumā par visu 
karšu pieņemšanu ir pamatots maksājumu 
karšu shēmas noteikums, jo tas liedz 
maksājumu saņēmējiem diskriminējoši 
izturēties pret atsevišķajām bankām, kas 
izdevušas karti, “visu produktu 
pieņemšanas” elements būtībā ir 
sasaistīšanas prakse, kuras ietekmē zemas 
maksas karšu pieņemšana tiek sasaistīta ar 
augstas maksas kartēm. Ja noteikumā par 
visu karšu pieņemšanu tiktu atcelts “visu 
produktu pieņemšanas” elements, tirgotāji 
varētu izvēlēties pieņemt vienīgi zemu vai 
zemāku izmaksu maksājumu kartes, kas, 
samazinot tirgotāju izmaksas, sniegtu 
labumu arī patērētājiem. Tādā gadījumā 
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tirgotāji, kas pieņem debetkartes, nebūtu 
spiesti pieņemt arī kredītkartes, un tie, kuri 
pieņem kredītkartes, nebūtu spiesti 
pieņemt komerckartes. Tomēr, lai 
aizsargātu patērētāju un tā spēju iespējami 
bieži lietot maksājumu kartes, būtu 
jānosaka pienākums, ka tirgotājiem ir 
jāpieņem visas kartes, uz kurām attiecas tā 
pati regulētā starpbanku komisijas maksa.
Turklāt šāds ierobežojums radītu lielāku 
konkurenci attiecībā uz kartēm, kuru 
starpbanku komisijas maksas netiek 
reglamentētas saskaņā ar šo regulu, jo 
tirgotāji iegūtu lielāku ietekmi sarunās 
par nosacījumiem, ar kādiem tie pieņem 
šādas kartes.

tirgotāji, kas pieņem debetkartes, nebūtu 
spiesti pieņemt arī kredītkartes. Tomēr, lai 
aizsargātu patērētāju un tā spēju iespējami 
bieži lietot maksājumu kartes, būtu 
jānosaka pienākums, ka tirgotājiem ir 
jāpieņem visas kartes, uz kurām attiecas tā 
pati regulētā starpbanku komisijas maksa.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula nosaka vienotas tehniskās un 
darbības prasības Savienībā veiktiem 
maksājumu karšu darījumiem gadījumos, 
kad gan maksātāja maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs, gan maksājuma 
saņēmēja maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs ir reģistrēts Savienībā.

1. Šī regula nosaka vienotas tehniskās un 
darbības prasības Savienībā veiktiem
kartēm piesaistītiem maksājumu 
darījumiem gadījumos, kad gan maksātāja 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs, gan 
maksājuma saņēmēja maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts 
Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Formulējums ir jāprecizē, lai nodrošinātu atbilstību Komisijas tehnoloģiskās neitralitātes 
principam, kas izklāstīts Eiropas digitalizācijas programmā un šīs regulas 21. apsvērumā, 
proti, šī regula būtu jāpiemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem neatkarīgi no 
vides, kādā šis darījums tiek veikts, iekļaujot bezsaistes, tiešsaistes vai mobilus privātklientu 
maksājumu instrumentus un pakalpojumus.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) darījumiem ar komerckartēm, svītrots

Or. en

Pamatojums

Atšķirīgai attieksmei pret komerckartēm nav ekonomiska pamatojuma.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) “komerckarte” ir maksājumu karte, 
kura izdota uzņēmumiem vai valsts 
sektora struktūrām un kuru izmanto 
vienīgi darbinieku vai ierēdņu darbības 
izmaksu segšanai, vai karte, kura izdota 
pašnodarbinātām fiziskām personām, kas 
nodarbojas ar uzņēmējdarbību, un kuru 
izmanto vienīgi minēto pašnodarbināto 
fizisko personu vai to darbinieku darbības 
izmaksu segšanai;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija nav nepieciešama, jo komerckartes ir jāietver regulas darbības jomā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12 a) „maksājumu karte” ir jebkura 
maksājumu karte, kuru kartes turētājs var 
izmantot, lai piekļūtu saviem līdzekļiem 
un veiktu maksājumu par pirkumu ar 
pieņēmēja starpniecību un kuru pieņem 
maksājuma saņēmējs, lai apstrādātu 
maksājumu darījumus vai veiktu jebkādu 
citu maksājuma saistību izpildi;

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā daudzkārtīgi tiek izmantots termins „maksājumu karte”; šādas definīcijas 
iekļaušana šķiet nepieciešama skaidrības apsvērumu dēļ.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Starpbanku komisijas maksas par 
pārrobežu darījumiem ar patērētāju 
debetkartēm vai kredītkartēm

Starpbanku komisijas maksas par 
pārrobežu maksājumu darījumiem, kas 
piesaistīti patērētāju debetkartēm vai 
kredītkartēm

Or. en

Pamatojums

Formulējums ir jāprecizē, lai nodrošinātu atbilstību Komisijas tehnoloģiskās neitralitātes 
principam, kas izklāstīts Eiropas digitalizācijas programmā un šīs regulas 21. apsvērumā, 
proti, šī regula būtu jāpiemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem neatkarīgi no 
vides, kādā šis darījums tiek veikts, iekļaujot bezsaistes, tiešsaistes vai mobilus privātklientu 
maksājumu instrumentus un pakalpojumus.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc diviem mēnešiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz pārrobežu debetkaršu
darījumiem nepiedāvā vai nepieprasa par 
katru darījumu tādu starpbanku komisijas 
maksu vai citu saskaņotu atlīdzību ar 
līdzvērtīgu mērķi vai sekām, kas pārsniedz 
0,2 % no darījuma vērtības.

1. Pēc diviem mēnešiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz pārrobežu
maksājumu darījumiem, kas piesaistīti 
debetkartēm, nepiedāvā vai nepieprasa par 
katru darījumu tādu starpbanku komisijas 
maksu vai citu saskaņotu atlīdzību ar 
līdzvērtīgu mērķi vai sekām, kas pārsniedz 
0,2 % no darījuma vērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc diviem mēnešiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz pārrobežu
kredītkaršu darījumiem nepiedāvā vai 
nepieprasa par katru darījumu tādu 
starpbanku komisijas maksu vai citu 
saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu mērķi vai 
sekām, kas pārsniedz 0,3 % no darījuma 
vērtības.

2. Pēc diviem mēnešiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz pārrobežu
maksājumu darījumiem, kas piesaistīti 
kredītkartēm, nepiedāvā vai nepieprasa par 
katru darījumu tādu starpbanku komisijas 
maksu vai citu saskaņotu atlīdzību ar 
līdzvērtīgu mērķi vai sekām, kas pārsniedz 
0,3 % no darījuma vērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Starpbanku komisijas maksas par visiem 
patērētāju debetkaršu vai kredītkaršu
darījumiem

Starpbanku komisijas maksas par visiem 
patērētāju debetkartēm vai kredītkartēm 
piesaistītiem maksājumu darījumiem
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Or. en

Pamatojums

Formulējums ir jāprecizē, lai nodrošinātu atbilstību Komisijas tehnoloģiskās neitralitātes 
principam, kas izklāstīts Eiropas digitalizācijas programmā un šīs regulas 21. apsvērumā, 
proti, šī regula būtu jāpiemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem neatkarīgi no 
vides, kādā šis darījums tiek veikts, iekļaujot bezsaistes, tiešsaistes vai mobilus privātklientu 
maksājumu instrumentus un pakalpojumus.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc diviem gadiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
debetkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 
darījumu tādu starpbanku komisijas maksu 
vai citu saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu 
mērķi vai sekām, kas pārsniedz 0,2 % no 
darījuma vērtības.

1. Sākot ar laikposmu vienu gadu pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā, maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji attiecībā uz 
jebkādiem debetkartēm piesaistītiem
maksājumu darījumiem nepiedāvā vai 
nepieprasa par katru darījumu tādu 
starpbanku komisijas maksu vai citu 
saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu mērķi vai 
sekām, kas pārsniedz 0,2 % no darījuma 
vērtības.

Or. en

Pamatojums

Gadam vajadzētu būt pietiekamam laikposmam, lai pielāgotos jaunajai prasībai, jo īpaši 
ņemot vērā to, ka dažās dalībvalstīs jau tiek gatavoti līdzīgi tiesību akti.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc diviem gadiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz jebkādiem 
kredītkartēm piesaistītiem darījumiem 
nepiedāvā vai nepieprasa par katru 

2. Sākot ar laikposmu vienu gadu pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā, maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji attiecībā uz 
jebkādiem kredītkartēm piesaistītiem
maksājumu darījumiem nepiedāvā vai 
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darījumu tādu starpbanku komisijas maksu 
vai citu saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu 
mērķi vai sekām, kas pārsniedz 0,3 % no 
darījuma vērtības.

nepieprasa par katru darījumu tādu 
starpbanku komisijas maksu vai citu 
saskaņotu atlīdzību ar līdzvērtīgu mērķi vai 
sekām, kas pārsniedz 0,3 % no darījuma 
vērtības.

Or. en

Pamatojums

Gadam vajadzētu būt pietiekamam laikposmam, lai pielāgotos jaunajai prasībai, jo īpaši 
ņemot vērā to, ka dažās dalībvalstīs jau tiek gatavoti līdzīgi tiesību akti.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 3. un 4. pantā minēto maksimālo 
robežvērtību piemērošanas nolūkā jebkādu 
neto kompensāciju, ko izdevējbanka
attiecībā uz maksājumu darījumiem saņem 
no maksājumu kartes shēmas, uzskata par 
daļu no starpbanku komisijas maksas.

Regulas 3. un 4. pantā minēto maksimālo 
robežvērtību piemērošanas nolūkā jebkādu 
neto kompensāciju, ko maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs (izdevējs vai 
pieņēmējs) attiecībā uz maksājumu 
darījumiem saņem no maksājumu kartes 
shēmas, uzskata par daļu no starpbanku 
komisijas maksas.

Or. en

Pamatojums
Precizējums ir lietderīgs skaidrības apsvērumu dēļ, jo izdevējs ne vienmēr ir pieņēmējs.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
7. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis, atkāpjoties no 
noteikumiem un pēc apspriešanās ar 
Komisiju, var paredzēt, ka šo pantu 
noteiktu laikposmu nepiemēro 
jaunizveidotām maksājumu karšu 
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shēmām.  

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi neaizmirst jaunizveidotās maksājumu karšu shēmas, kurām radīsies augstas 
uzņēmējdarbības izmaksas, kas būs nesamērīgas ar to nestabilo stāvokli tirgū, ņemot vērā 
lielākās jau pastāvošās karšu shēmas. Šāds ierobežotu laikposmu piemērojams noteikums 
palīdzētu kartēm piesaistītu maksājumu darījumu tirgū veidot efektīvas konkurences vidi. 

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Četrus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par tās 
piemērošanu. Komisija ziņojumā jo īpaši 
izvērtē to, cik atbilstoši ir starpbanku 
komisijas maksu līmeņi un novirzīšanas 
mehānismi, piemēram, maksas, ņemot vērā 
dažādo maksājumu līdzekļu izmantojumu 
un izmaksas un līmeni, kādā jauni 
dalībnieki un jaunas tehnoloģijas ienāk 
tirgū.

Divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par tās piemērošanu.
Komisija ziņojumā jo īpaši izvērtē to, cik 
atbilstoši ir starpbanku komisijas maksu 
līmeņi un novirzīšanas mehānismi, 
piemēram, maksas, ņemot vērā dažādo 
maksājumu līdzekļu izmantojumu un 
izmaksas un līmeni, kādā jauni dalībnieki 
un jaunas tehnoloģijas ienāk tirgū.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams, lai Komisija regulas sākotnējo ietekmi uz maksājumu tirgu izvērtētu ātrāk 
nekā pēc četriem gadiem, jo šajā tirgū notiek straujas pārmaiņas.


