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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Jednym ze wskaźników rozwoju gospodarczego danego kraju jest liczba transakcji 
bezgotówkowych na rynku. Statystyki pokazują, że kraje rozwinięte są również liderami, 
jeżeli chodzi o płatności online czy wydawanie kart, a szereg rozmaitych usług finansowych 
dostępnych jest wszystkim obywatelom. Kraje te aktywnie promują wykorzystanie systemów 
kart płatniczych do zakupu towarów i usług online, co sprawia, że wybór dla konsumenta jest 
większy, a także przyczynia się do sprawnego funkcjonowania gospodarki. Transakcje 
bezgotówkowe odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu gospodarki, ponieważ są 
szybkie, bezpieczne i innowacyjne. Jedną z kluczowych praktyk utrudniających osiągnięcie 
zintegrowanego rynku europejskiego jest szeroko rozpowszechnione wykorzystanie 
systemów „czterostronnych”, co na rynku przejawia się stosowaniem tzw. wielostronnych 
opłat interchange. Są to wspólnie uzgodnione opłaty międzybankowe zazwyczaj między 
należącymi do określonego systemu dostawcami usług płatniczych świadczącymi usługę 
acquiringu a dostawcami usług płatniczych wydającymi karty. Takie opłaty interchange 
uiszczane przez dostawców usług płatniczych świadczących usługę acquiringu stanowią część 
opłat, jakimi obciążają oni akceptantów, które z kolei akceptanci przenoszą na konsumentów. 
Zatem wysokie opłaty interchange ponoszone przez akceptantów skutkują wyższą ceną 
końcową towarów i usług. Należy zwrócić uwagę, że konsumenci często nie zdają sobie 
sprawy z opłat uiszczanych przez akceptantów, a jednocześnie wydawcy kart stosują rozmaite 
zachęty, aby przekonać ich do korzystania z takich instrumentów płatności, które generują 
wyższe opłaty na rzecz dostawców usług płatniczych wydających karty. Opłaty interchange 
ograniczają również możliwości wejścia na rynek, ponieważ wynikające z nich dochody dla 
dostawców usług płatniczych wydających karty funkcjonują jako minimalny próg, po 
przekroczeniu którego dostawcy usług płatniczych wydający karty skłonni są wydawać karty 
płatnicze lub inne instrumenty płatnicze, takie jak rozwiązania w zakresie płatności online lub 
płatności za pośrednictwem urządzeń przenośnych, oferowane przez nowe podmioty 
wchodzące na rynek. Ponadto w krajowych i międzynarodowych systemach płatności kartą 
stosowana jest ogromna liczba różnych opłat interchange, co prowadzi do rozdrobnienia 
rynku i uniemożliwia detalistom i konsumentom czerpanie korzyści z rynku wewnętrznego. 

Proponowane rozporządzenie poprawi warunki funkcjonowania i rozwoju wewnętrznego 
rynku płatności. Zidentyfikowane przez Komisję bariery dla dalszej integracji wewnętrznego 
rynku płatności oraz odpowiednie podejście do rozwiązania tego problemu przyczynią się do 
pozytywnego rozwoju sytuacji gospodarczej w UE. Wniosek Komisji jest podzielony na dwie 
główne części. Pierwsza część wprowadza przepisy dotyczące opłat interchange. W 
odniesieniu do tych opłat we wniosku tworzy się obszar „uregulowany” i „nieuregulowany”. 
Obszar uregulowany obejmuje wszystkie transakcje kartami powszechnie używanymi przez 
konsumentów, a zatem trudnymi do odrzucenia przez detalistów, tj. kartami debetowymi i 
kredytowymi dla konsumentów, oraz transakcje płatnicze realizowane w oparciu o kartę. 
Obszar nieuregulowany obejmuje wszystkie transakcje kartą płatniczą i transakcje płatnicze 
realizowane w oparciu o kartę, które nie są objęte obszarem uregulowanym, w tym karty 
wydawane przez systemy trójstronne.

W świetle powyższego konieczne jest stworzenie w UE odpowiednich warunków dla rozwoju 
sieci akceptacji kart, co jest jednoznacznym celem proponowanego rozporządzenia w sprawie 
opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę. 
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Przyjęcie ogólnounijnych limitów dla opłat interchange w odniesieniu do transakcji 
krajowych i zagranicznych stanowi istotny krok na drodze ku poprawie funkcjonowania 
rynku wewnętrznego oraz realizacji zasady swobodnego przepływu towarów, osób, usług i 
kapitału w UE ze szczególnym uwzględnieniem konsumentów. Choć sprawozdawca docenia 
ideę wprowadzenia limitów na opłaty interchange zawartą w rozdziale II niniejszego 
rozporządzenia, zastrzega sobie prawo do wprowadzania dalszych zmian do art. 3 i 4 
proponowanego rozporządzenia.     

Należy jednak zapewnić wystarczające środki służące zapewnieniu skuteczności 
proponowanego rozporządzenia, co zapobiegnie omijaniu proponowanego zakazu. 
Sprawozdawca jest przekonany, że zgodnie z przedstawioną przez Komisję zasadą 
neutralności technologicznej, określoną w agendzie cyfrowej, niniejsze rozporządzenie 
powinno mieć zastosowanie do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę 
niezależnie od środowiska, w którym transakcja jest przeprowadzana, w tym poprzez 
detaliczne instrumenty płatnicze i usługi, zarówno w trybie offline, jak i online, a także za 
pośrednictwem kart biznesowych. 

Rynek transakcji płatniczych podlega szybkim zmianom, dlatego sprawozdawca uważa, że 
klauzula przeglądowa w art. 16 powinna określać krótszy termin, tak aby Komisja oraz – w 
stosownych przypadkach – prawodawcy mogli w odpowiednim czasie dokonać analizy 
stosowania niniejszego rozporządzenia z uwzględnieniem nowych zjawisk na rynku, liczby 
nowych podmiotów oraz nowo dostępnych technologii. Sprawozdawca pragnie zwrócić 
uwagę w tym kontekście na fakt, że innowacyjne płatności mobilne, które zdobywają coraz 
większy rynek, pozostają słusznie poza zakresem proponowanego rozporządzenia, a 
rozwojowi takich innowacyjnych instrumentów należy również się przyjrzeć w sprawozdaniu, 
o którym mowa w art. 16.    

Sprawozdawca uważa również, że nowo tworzone systemy kart płatniczych – które mogą być 
narażone na wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, niewspółmierne do 
słabszej pozycji rynkowej względem już istniejących dużych systemów kart płatniczych –
muszą mieć możliwość uzyskania zwolnienia ze stosowania art. 7 niniejszego rozporządzenia, 
na określony okres, w następstwie decyzji państwa członkowskiego i po konsultacji z 
Komisją. Pomogłoby to stworzyć warunki dla skutecznej konkurencji na rynku transakcji 
płatniczych realizowanych w oparciu o kartę. 

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wprowadzenie w 
swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W kilku państwach członkowskich21

trwają prace ustawodawcze, które mają na 
celu uregulowanie opłat interchange i które 
obejmują wiele kwestii, w tym 
wprowadzenie pułapów opłat interchange 
na różnych poziomach, opłaty akceptanta, 
zasady honorowania wszystkich kart oraz 
środki służące kierunkowaniu wyboru. 
Obowiązujące decyzje administracyjne w 
niektórych państwach członkowskich 
znacznie się między sobą różnią. Biorąc 
pod uwagę negatywny wpływ opłat 
interchange na detalistów i konsumentów, 
przewiduje się dalsze wprowadzanie 
środków regulacyjnych na poziomie 
krajowym, których celem jest reagowanie 
na poziom tych opłat lub rozbieżności w 
ich zakresie. Takie krajowe środki 
doprowadziłyby prawdopodobnie do 
powstania znacznych przeszkód dla 
zakończenia tworzenia rynku 
wewnętrznego w obszarze płatności 
realizowanych przy użyciu kart 
płatniczych, a także płatności 
realizowanych przez internet i za 
pośrednictwem urządzeń przenośnych w 
oparciu o karty i w związku z tym 
ograniczałyby swobodę świadczenia usług.

(7) W kilku państwach członkowskich21

trwają (bądź zakończono już) prace 
ustawodawcze, które mają na celu 
uregulowanie opłat interchange i które 
obejmują wiele kwestii, w tym 
wprowadzenie pułapów opłat interchange 
na różnych poziomach, opłaty akceptanta, 
zasady honorowania wszystkich kart oraz 
środki służące kierunkowaniu wyboru. 
Obowiązujące decyzje administracyjne w 
niektórych państwach członkowskich 
znacznie się między sobą różnią. Biorąc 
pod uwagę negatywny wpływ opłat 
interchange na detalistów i konsumentów, 
przewiduje się dalsze wprowadzanie 
środków regulacyjnych na poziomie 
krajowym, których celem jest reagowanie 
na poziom tych opłat lub rozbieżności w 
ich zakresie. Takie krajowe środki 
doprowadziłyby prawdopodobnie do 
powstania znacznych przeszkód dla 
zakończenia tworzenia rynku 
wewnętrznego w obszarze płatności 
realizowanych przy użyciu kart 
płatniczych, a także płatności 
realizowanych przez internet i za 
pośrednictwem urządzeń przenośnych w 
oparciu o karty i w związku z tym 
ograniczałyby swobodę świadczenia usług.

__________________ __________________
21 We Włoszech, na Węgrzech, w Polsce i 
Zjednoczonym Królestwie.

21 We Włoszech, na Węgrzech, w Polsce i 
Zjednoczonym Królestwie.

Or. en
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W przypadku transakcji krajowych 
konieczny jest okres przejściowy w celu 
zapewnienia dostawcom usług płatniczych 
i systemom odpowiednio długiego czasu na 
dostosowanie się do nowych wymogów. W 
związku z tym po upływie dwóch lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia oraz w celu zakończenia 
tworzenia wewnętrznego rynku płatności 
realizowanych w oparciu o kartę, zakres 
obowiązywania pułapów opłat interchange 
za transakcje kartą dla konsumentów 
powinien zostać rozszerzony na wszystkie 
płatności transgraniczne i krajowe.

(17) W przypadku transakcji krajowych 
konieczny jest okres przejściowy w celu 
zapewnienia dostawcom usług płatniczych 
i systemom odpowiednio długiego czasu na 
dostosowanie się do nowych wymogów. W 
związku z tym po upływie jednego roku od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia oraz w celu zakończenia 
tworzenia wewnętrznego rynku płatności 
realizowanych w oparciu o kartę, zakres 
obowiązywania pułapów opłat interchange 
za transakcje kartą dla konsumentów 
powinien zostać rozszerzony na wszystkie 
płatności transgraniczne i krajowe.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do zmian wprowadzonych w art. 4.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ważne jest, aby zapewnić, by przepisy 
dotyczące opłat interchange, które mają 
zostać zapłacone lub otrzymane przez 
dostawców usług płatniczych, nie były 
obchodzone w wyniku wprowadzania 
alternatywnych przepływów opłat na rzecz 
dostawców usług płatniczych wydających 
karty. Aby tego uniknąć, za opłatę 
interchange należy uznawać „kwotę netto” 
opłat uiszczonych i otrzymanych przez 
dostawców usług płatniczych wydających 
karty od systemu kart płatniczych. W celu 

(23) Ważne jest, aby zapewnić, by przepisy 
dotyczące opłat interchange, które mają 
zostać zapłacone lub otrzymane przez 
dostawców usług płatniczych, nie były 
obchodzone w wyniku wprowadzania 
alternatywnych przepływów opłat na rzecz 
dostawców usług płatniczych wydających 
karty. Aby tego uniknąć, za opłatę 
interchange należy uznawać „kwotę netto” 
opłat uiszczonych i otrzymanych przez 
dostawców usług płatniczych, tj. 
wydawców kart lub agentów 
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sprawdzenia czy dochodzi do obchodzenie 
przepisów, przy obliczaniu opłaty 
interchange należy uwzględnić całkowitą 
kwotę płatności lub zachęt otrzymanych 
przez dostawcę usług płatniczych 
wydającego karty od systemu kart 
płatniczych w odniesieniu do 
regulowanych transakcji pomniejszoną o 
opłaty uiszczone na rzecz systemu przez 
dostawcę usług płatniczych wydającego 
karty. Płatności, zachęty i opłaty, które 
należy uwzględnić, mogą mieć charakter 
bezpośredni (tj. są uwarunkowane 
wolumenem transakcji lub charakterem 
transakcji) lub pośredni (obejmują zachęty 
handlowe, premie i rabaty za osiągnięcie 
określonych wolumenów transakcji).

rozliczeniowych, od systemu kart 
płatniczych. W celu sprawdzenia czy 
dochodzi do obchodzenie przepisów, przy 
obliczaniu opłaty interchange należy 
uwzględnić całkowitą kwotę płatności lub 
zachęt otrzymanych przez dostawcę usług 
płatniczych od systemu kart płatniczych w 
odniesieniu do regulowanych transakcji 
pomniejszoną o opłaty uiszczone na rzecz 
systemu przez dostawcę usług płatniczych. 
Płatności, zachęty i opłaty, które należy 
uwzględnić, mogą mieć charakter 
bezpośredni (tj. są uwarunkowane
wolumenem transakcji lub charakterem 
transakcji) lub pośredni (obejmują zachęty 
handlowe, premie i rabaty za osiągnięcie 
określonych wolumenów transakcji, a 
także rozmaite opłaty manipulacyjne i 
licencyjne, które nie stanowią 
bezpośredniego dochodu dostawcy usług 
płatniczych). Ponadto zyski z programów 
prowadzonych wspólnie przez wydawców 
kart i dostawców usług płatniczych, a 
także zyski wydawców kart z transakcji 
realizowanych w oparciu o karty płatnicze 
na podstawie umowy z innym wydawcą 
kart należy również wziąć pod uwagę przy 
ustalaniu, czy doszło do obejścia 
przepisów niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie celem zwiększenia jasności tekstu, gdyż wydawca karty nie zawsze jest 
agentem rozliczeniowym. Ponadto należy wyjaśnić, do jakich innych zysków netto ma 
zastosowanie art. 5.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Konsumenci zwykle nie zdają sobie 
sprawy z opłat uiszczanych przez 

(24) Konsumenci zwykle nie zdają sobie 
sprawy z opłat uiszczanych przez 
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akceptantów z tytułu instrumentów 
płatniczych, z których korzystają.
Równocześnie szereg praktyk 
stanowiących zachęty stosowanych przez 
dostawców usług płatniczych wydających 
karty (takich jak bony podróżne, premie, 
rabaty, obciążanie zwrotne, bezpłatne 
ubezpieczenia itp.) może kierunkować 
wybór konsumentów, tak aby korzystali z 
instrumentów płatniczych generujących 
wyższe opłaty na rzecz dostawców usług 
płatniczych wydających karty. Aby temu 
zapobiec, środki ograniczające wysokość 
opłat interchange powinny mieć 
zastosowanie tylko w stosunku do kart 
płatniczych, które stały się produktami 
będącymi w powszechnym użyciu, a 
akceptantom zwykle trudno jest ich nie 
przyjmować ze względu na to, że są 
wydawane na szeroką skalę i są 
powszechnie stosowane (tj. karty debetowe 
i kredytowe dla konsumentów). W celu 
zwiększenia efektywności funkcjonowania 
rynku w nieregulowanych obszarach 
sektora oraz w celu ograniczenia 
przenoszenia działalności z regulowanych 
do nieregulowanych obszarów sektora
konieczne jest przyjęcie szeregu środków, 
takich jak rozdzielenie systemu i 
infrastruktury, kierunkowanie płatnika 
przez odbiorcę i umożliwienie selektywnej 
akceptacji instrumentów płatniczych przez 
odbiorcę.

akceptantów z tytułu instrumentów 
płatniczych, z których korzystają.
Równocześnie szereg praktyk 
stanowiących zachęty stosowanych przez 
dostawców usług płatniczych wydających 
karty (takich jak bony podróżne, premie, 
rabaty, obciążanie zwrotne, bezpłatne 
ubezpieczenia itp.) może kierunkować 
wybór konsumentów, tak aby korzystali z 
instrumentów płatniczych generujących 
wyższe opłaty na rzecz dostawców usług 
płatniczych wydających karty. W celu 
zwiększenia efektywności funkcjonowania 
rynku konieczne jest przyjęcie szeregu 
środków, takich jak rozdzielenie systemu i 
infrastruktury, kierunkowanie płatnika 
przez odbiorcę i umożliwienie selektywnej 
akceptacji instrumentów płatniczych przez 
odbiorcę.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Z zasady honorowania wszystkich kart 
wynika nałożone na odbiorców przez 
dostawców usług płatniczych wydających 

(29) Z zasady honorowania wszystkich kart 
wynika nałożone na odbiorców przez 
dostawców usług płatniczych wydających 
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karty i systemy kart płatniczych podwójne 
zobowiązanie do akceptowania, z jednej 
strony, wszystkich kart tej samej marki
(„honorowanie wszystkich produktów”), 
niezależnie od różnych kosztów 
wynikających ze stosowania tych kart, oraz 
do akceptowania, z drugiej strony, 
wszystkich kart niezależnie od banku 
wydającego karty, który wydał daną kartę
(„honorowanie wszystkich wydawców 
kart”). W interesie konsumenta leży, by w 
przypadku tej samej kategorii kart odbiorcy 
nie mogli postępować w dyskryminujący 
sposób w stosunku do różnych wydawców 
lub posiadaczy kart oraz by systemy 
płatności i dostawcy usług płatniczych 
mogli nakładać na nich taki obowiązek.
Dlatego też aspekt zasady honorowania 
wszystkich kart przewidujący
„honorowanie wszystkich wydawców kart” 
jest uzasadniony w ramach systemu kart 
płatniczych, ponieważ uniemożliwia 
odbiorcom postępowanie w 
dyskryminujący sposób w stosunku do 
poszczególnych banków, które wydały 
kartę, natomiast aspekt tej zasady 
przewidujący „honorowanie wszystkich 
produktów” stanowi zasadniczo praktykę 
wiązaną, która uzależnia akceptację kart, 
na które nakładane są niskie opłaty, od 
akceptacji kart, na które nakładane są 
wysokie opłaty. Zniesienie aspektu zasady 
honorowania wszystkich kart 
przewidującego „honorowanie wszystkich 
produktów” pozwoliłoby akceptantom 
ograniczyć wybór kart płatniczych, które 
akceptują, jedynie do kart płatniczych, 
które mają niskie lub niższe opłaty, co 
przyniosłoby również korzyści 
konsumentom dzięki obniżeniu kosztów 
ponoszonych przez akceptanta.
Akceptanci, którzy akceptują karty 
debetowe, nie byliby wówczas zmuszani 
do akceptowania kart kredytowych, 
natomiast akceptanci, którzy akceptują 
karty kredytowe, nie byliby zmuszani do 
akceptowania kart biznesowych. W celu 
ochrony konsumenta i jego zdolności do 

karty i systemy kart płatniczych podwójne 
zobowiązanie do akceptowania, z jednej 
strony, wszystkich kart tej samej marki
(„honorowanie wszystkich produktów”), 
niezależnie od różnych kosztów 
wynikających ze stosowania tych kart, oraz 
do akceptowania, z drugiej strony, 
wszystkich kart niezależnie od banku 
wydającego karty, który wydał daną kartę
(„honorowanie wszystkich wydawców 
kart”). W interesie konsumenta leży, by w 
przypadku tej samej kategorii kart odbiorcy 
nie mogli postępować w dyskryminujący 
sposób w stosunku do różnych wydawców 
lub posiadaczy kart oraz by systemy 
płatności i dostawcy usług płatniczych 
mogli nakładać na nich taki obowiązek.
Dlatego też aspekt zasady honorowania 
wszystkich kart przewidujący
„honorowanie wszystkich wydawców kart” 
jest uzasadniony w ramach systemu kart 
płatniczych, ponieważ uniemożliwia 
odbiorcom postępowanie w 
dyskryminujący sposób w stosunku do 
poszczególnych banków, które wydały 
kartę, natomiast aspekt tej zasady 
przewidujący „honorowanie wszystkich 
produktów” stanowi zasadniczo praktykę 
wiązaną, która uzależnia akceptację kart, 
na które nakładane są niskie opłaty, od 
akceptacji kart, na które nakładane są 
wysokie opłaty. Zniesienie aspektu zasady 
honorowania wszystkich kart 
przewidującego „honorowanie wszystkich 
produktów” pozwoliłoby akceptantom 
ograniczyć wybór kart płatniczych, które 
akceptują, jedynie do kart płatniczych, 
które mają niskie lub niższe opłaty, co 
przyniosłoby również korzyści 
konsumentom dzięki obniżeniu kosztów 
ponoszonych przez akceptanta.
Akceptanci, którzy akceptują karty 
debetowe, nie byliby wówczas zmuszani 
do akceptowania kart kredytowych. W celu 
ochrony konsumenta i jego zdolności do 
korzystania z kart płatniczych tak często, 
jak to możliwe, akceptanci powinni jednak 
być zobowiązani do akceptowania 
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korzystania z kart płatniczych tak często, 
jak to możliwe, akceptanci powinni jednak 
być zobowiązani do akceptowania 
wszystkich kart, które podlegają tej samej 
regulowanej opłacie interchange. Takie 
ograniczenie mogłoby również prowadzić 
do powstania bardziej konkurencyjnego 
środowiska dla kart podlegających 
opłatom interchange, które nie są 
regulowane na mocy niniejszego 
rozporządzenia, ponieważ akceptanci 
mogliby uzyskać lepszą pozycję 
negocjacyjną w odniesieniu do warunków, 
na jakich akceptują takie karty.

wszystkich kart, które podlegają tej samej 
regulowanej opłacie interchange.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
jednolite wymogi techniczne i handlowe w 
odniesieniu do transakcji kartą płatniczą 
realizowanych na terenie Unii, w 
przypadku gdy zarówno dostawca usług 
płatniczych płatnika, jak i dostawca usług 
płatniczych odbiorcy mają swoje siedziby 
w Unii.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
jednolite wymogi techniczne i handlowe w 
odniesieniu do transakcji płatniczych na 
terenie Unii realizowanych w oparciu o 
kartę, w przypadku gdy zarówno dostawca 
usług płatniczych płatnika, jak i dostawca 
usług płatniczych odbiorcy mają swoje 
siedziby w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować tekst, aby zachować spójność z propagowaną przez Komisję zasadą 
neutralności technologicznej, określoną w agendzie cyfrowej oraz w motywie 21, zgodnie z 
którą „niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do transakcji płatniczych 
realizowanych w oparciu o kartę niezależnie od środowiska, w którym transakcja jest 
przeprowadzana, w tym poprzez detaliczne instrumenty płatnicze i usługi, zarówno w trybie 
offline, jak i online, a także za pośrednictwem urządzeń przenośnych”.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) transakcji realizowanych przy użyciu 
kart biznesowych,

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Odmienne traktowanie kart biznesowych nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „karta biznesowa” oznacza wszystkie 
karty płatnicze wydawane na rzecz 
przedsiębiorstw lub jednostek sektora 
publicznego, których wykorzystanie jest 
ograniczone do wydatków służbowych 
zatrudnionych osób lub urzędników, bądź 
też karty wydawane na rzecz osób 
fizycznych pracujących na własny 
rachunek i prowadzących działalność 
gospodarczą, których wykorzystanie jest 
ograniczone do wydatków związanych z 
działalnością tych osób fizycznych 
pracujących na własny rachunek lub osób 
przez nie zatrudnionych;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Definicja ta jest zbędna, gdyż karty biznesowe powinny zostać objęte zakresem 
rozporządzenia.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) „karta płatnicza” oznacza każdą 
kartę płatniczą, która może zostać użyta 
przez jej posiadacza w celu uzyskania 
dostępu do swoich środków pieniężnych i 
dokonania płatności za zakup za 
pośrednictwem agenta rozliczeniowego 
oraz która jest akceptowana przez 
odbiorcę w celu przetwarzania transakcji 
płatniczej lub wypełnienia jakiegokolwiek 
innego zobowiązania płatniczego;

Or. en

Uzasadnienie

Termin „karta płatnicza” pojawia się wielokrotnie w tekście wniosku, zatem z uwagi na 
przejrzystość konieczne wydaje się dodanie takiej definicji.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłaty interchange z tytułu 
transgranicznych transakcji kartą debetową
dla konsumentów lub kartą kredytową dla 
konsumentów

Opłaty interchange z tytułu 
transgranicznych transakcji płatniczych 
realizowanych w oparciu kartę debetową
lub kredytową dla konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować tekst, aby zachować spójność z propagowaną przez Komisję zasadą 
neutralności technologicznej, określoną w agendzie cyfrowej oraz w motywie 21, zgodnie z 
którą „niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do transakcji płatniczych 
realizowanych w oparciu o kartę niezależnie od środowiska, w którym transakcja jest 
przeprowadzana, w tym poprzez detaliczne instrumenty płatnicze i usługi, zarówno w trybie 
offline, jak i online, a także za pośrednictwem urządzeń przenośnych”.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa miesiące po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłat interchange z tytułu transgranicznych 
transakcji kartą debetową nakładanych na 
każdą transakcję ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,2 % 
wartości transakcji.

1. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa miesiące po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłat interchange z tytułu transgranicznych 
transakcji płatniczych realizowanych w 
oparciu o kartę debetową, nakładanych na 
każdą transakcję ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,2 % 
wartości transakcji.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa miesiące po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłat interchange z tytułu transgranicznych 
transakcji kartą kredytową nakładanych na 
każdą transakcję ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,3 % 
wartości transakcji.

2. Ze skutkiem od dnia przypadającego 
dwa miesiące po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłat interchange z tytułu transgranicznych 
transakcji płatniczych realizowanych w 
oparciu o kartę kredytową, nakładanych 
na każdą transakcję ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,3 % 
wartości transakcji.

Or. en
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłata interchange z tytułu wszystkich 
transakcji kartą debetową dla 
konsumentów lub kartą kredytową dla 
konsumentów

Opłata interchange z tytułu wszystkich 
transakcji płatniczych realizowanych w 
oparciu kartę debetową lub kredytową dla 
konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować tekst, aby zachować spójność z propagowaną przez Komisję zasadą 
neutralności technologicznej, określoną w agendzie cyfrowej oraz w motywie 21, zgodnie z 
którą „niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do transakcji płatniczych 
realizowanych w oparciu o kartę niezależnie od środowiska, w którym transakcja jest 
przeprowadzana, w tym poprzez detaliczne instrumenty płatnicze i usługi, zarówno w trybie 
offline, jak i online, a także za pośrednictwem urządzeń przenośnych”.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ze skutkiem od dnia przypadającego
dwa lata po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłaty interchange z tytułu wszelkiego 
rodzaju transakcji realizowanych w oparciu 
o kartą debetową, nakładanej na każdą 
transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,2 % 
wartości transakcji.

1. Ze skutkiem od dnia przypadającego rok
po dacie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostawcy usług płatniczych 
nie mogą oferować ani żądać opłaty 
interchange z tytułu wszelkiego rodzaju 
transakcji płatniczych realizowanych w 
oparciu o kartą debetową, nakładanej na 
każdą transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,2 % 
wartości transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

Jeden rok powinien wystarczyć, aby dostosować się do nowego wymogu, szczególnie jeżeli 
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wziąć pod uwagę, że w niektórych państwach członkowskich już opracowuje się podobne 
prawodawstwo.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od dnia przypadającego
dwa lata po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dostawcy usług 
płatniczych nie mogą oferować ani żądać 
opłaty interchange z tytułu wszelkiego 
rodzaju transakcji realizowanych w oparciu 
o kartą kredytową, nakładanej na każdą 
transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,3 % 
wartości transakcji.

2. Ze skutkiem od dnia przypadającego rok
po dacie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostawcy usług płatniczych 
nie mogą oferować ani żądać opłaty 
interchange z tytułu wszelkiego rodzaju 
transakcji płatniczych realizowanych w 
oparciu o kartą kredytową, nakładanej na 
każdą transakcję, ani innego rodzaju 
uzgodnionego wynagrodzenia o podobnym 
celu lub skutku w wysokości ponad 0,3 % 
wartości transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

Jeden rok powinien wystarczyć, aby dostosować się do nowego wymogu, szczególnie jeżeli 
wziąć pod uwagę, że w niektórych państwach członkowskich już opracowuje się podobne 
prawodawstwo.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów stosowania pułapów, o których 
mowa w art. 3 i 4, wszelkiego rodzaju 
kwoty netto otrzymywane przez bank 
wydający karty z systemu kart płatniczych 
z tytułu transakcji płatniczych lub 
powiązanych działań traktowane są jak 
część opłaty interchange.

Do celów stosowania pułapów, o których 
mowa w art. 3 i 4, wszelkiego rodzaju 
kwoty netto otrzymywane przez dostawcę 
usług płatniczych (wydawcę karty lub 
agenta rozliczeniowego) z systemu kart 
płatniczych z tytułu transakcji płatniczych 
lub powiązanych działań traktowane są jak 
część opłaty interchange.
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Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie celem zwiększenia jasności tekstu, gdyż wydawca karty nie zawsze jest 
agentem rozliczeniowym.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie mogą – w 
drodze odstępstwa, po konsultacji z 
Komisją – postanowić, że niniejszy artykuł 
nie ma zastosowania do nowo tworzonych 
systemów kart płatniczych przez określony 
okres. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy pamiętać o nowo tworzonych systemach kart płatniczych, które będą narażone na 
wysokie koszty związane z ich funkcjonowaniem, niewspółmierne do ich słabszej pozycji 
rynkowej względem już istniejących dużych systemów kart płatniczych. Wprowadzenie 
odstępstwa na określony czas pomogłoby stworzyć warunki dla skutecznej konkurencji na 
rynku transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po upływie czterech lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia. W 
sprawozdaniu Komisji analizuje się w 
szczególności adekwatność poziomów 
opłat interchange oraz mechanizmów 
kierunkowania wyboru, takich jak opłaty, 

Po upływie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia. W 
sprawozdaniu Komisji analizuje się w 
szczególności adekwatność poziomów 
opłat interchange oraz mechanizmów 
kierunkowania wyboru, takich jak opłaty, 
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uwzględniając wykorzystanie i koszty 
różnych sposobów płatności, a także skalę 
pojawienia się na rynku nowych 
uczestników i technologii.

uwzględniając wykorzystanie i koszty 
różnych sposobów płatności, a także skalę 
pojawienia się na rynku nowych 
uczestników i technologii.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna konieczne przeanalizować pierwsze skutki rozporządzenia dla rynku 
płatniczego wcześniej niż po czterech latach, ponieważ rynek ten podlega błyskawicznym 
zmianom.


