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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Jedným z ukazovateľov hospodárskeho rozvoja krajiny je úroveň používania bezhotovostných 
transakcií na trhu. Štatistiky ukazujú, že rozvinuté krajiny sú taktiež lídrami v online platbách 
alebo vo vydávaní kariet a všetci občania majú prístup k rozličným finančným službám. Tieto 
krajiny aktívne podporujú používanie systémov platobných kariet pri kúpe tovarov a služieb 
online a zároveň rozširujú výber spotrebiteľov a prispievajú k dobre fungujúcemu 
hospodárstvu.  Bezhotovostné transakcie hrajú kľúčovú úlohu vo fungovaní hospodárstva, 
pretože sú rýchle, bezpečné a inovatívne, jedným z kľúčových postupov, ktoré prekážajú 
dokončeniu integrovaného európskeho trhu je rozšírené používanie tzv. režimov zo štyrmi 
účastníkmi, ktoré sa na trh premieta existenciou tzv. multilaterálnych výmenných poplatkov 
(MVP). Ide o kolektívne dohodnuté medzibankové poplatky zvyčajne medzi prijímajúcimi 
poskytovateľmi platobných služieb a vydávajúcimi poskytovateľmi platobných služieb 
patriacimi do určitého režimu. Tieto výmenné poplatky uhrádzané prijímajúcimi 
poskytovateľmi platobných služieb sú súčasťou poplatkov, ktoré sa účtujú obchodníkom, a 
obchodníci ich zase presúvajú na spotrebiteľov. Vysoké výmenné poplatky uhrádzané 
obchodníkmi sa tak premietajú do vyšších konečných cien za tovar a služby. Treba 
konštatovať, že spotrebitelia si často nie sú vedomí poplatkov, ktoré platia obchodníci, 
a nevedia o mnohých stimuloch, ktorými ich vydavatelia motivujú k použitiu týchto 
platobných nástrojov, ktoré vytvárajú vysoké poplatky za vydávanie poskytovateľov 
platobných služieb.  Výmenné poplatky takisto obmedzujú vstup na trh, pretože príjmy, ktoré 
z nich majú vydávajúci poskytovatelia platobných služieb, slúžia ako minimálna hraničná 
hodnota na presvedčenie týchto vydávajúcich poskytovateľov platobných služieb, aby 
vydávali platobné karty alebo iné platobné nástroje, ako sú online a mobilné platobné 
riešenia, ponúkané novými účastníkmi trhu. Široká škála výmenných poplatkov v rámci 
vnútroštátnych a medzinárodných režimov platobných kariet spôsobuje fragmentáciu trhu 
a bráni maloobchodníkom a spotrebiteľom vo využívaní výhod vnútorného trhu.  

Navrhované nariadenie zlepší podmienky fungovania a rozvoja vnútorného trhu s platbami. 
Prekážky brániace ďalšej integrácii vnútorného trhu s platbami, ktoré identifikovala Komisia, 
a vhodný prístup k riešeniu problému prispejú k pozitívnym vplyvom na hospodárstvo EÚ. 
Návrh je rozdelený do dvoch hlavných častí. V prvej časti sa zavádzajú pravidlá o výmenných 
poplatkoch. So zreteľom na tieto poplatky sa návrhom vytvára „regulovaná“ a „neregulovaná“ 
oblasť. Regulovaná oblasť sa skladá zo všetkých kartových transakcií, ktoré všeobecne 
využívajú spotrebitelia, a preto je pre maloobchodníkov ťažké odmietnuť ich, t. j. 
spotrebiteľské transakcie s debetnými a kreditnými kartami a platobné transakcie viazané na 
kartu. Neregulovaná oblasť pozostáva zo všetkých transakcií s platobnými kartami 
a platobných transakcií viazaných na takéto karty, ktoré patria mimo regulovaného priestoru, 
vrátane kariet vydaných režimami s tromi účastníkmi.

Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti je žiaduce, aby sa v EÚ vytvorili vhodné podmienky 
na rozvoj siete prijímania kariet, čo je nepochybne cieľom navrhovaného nariadenia 
o výmenných poplatkoch pre platobné transakcie viazané na kartu. Prijatie celoúniových 
stropov úrovne výmenných poplatkov za vnútorné a cezhraničné transakcie je nepochybne 
dôležitým krokom smerom ku zlepšeniu fungovania vnútorného trhu, ako aj realizácii zásady 
voľného pohybu tovaru, osôb, služieb a kapitálu v EÚ s osobitným dôrazom na spotrebiteľa. 
Spravodajca síce uznáva myšlienku zavedenia stropov pre výmenné poplatky v kapitole II 
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tohto nariadenia, obmedzuje však právo na zavedenie ďalších zmien článkov 3 a 4 
navrhovaného nariadenia.      

Je však nevyhnuté poskytnúť primerané prostriedky na zabezpečenie účinnosti navrhovaného 
nariadenia, ktoré zabránia obchádzaniu navrhovaného zákazu. Spravodajca je presvedčený, že 
v súlade so zásadou technickej neutrality stanovenou Komisiou v Digitálnej agende by sa toto 
nariadenie malo vzťahovať na platobné transakcie viazané na použitie karty bez ohľadu na 
prostredie, v ktorom sa transakcia vykonáva, a to aj pomocou maloobchodných platobných 
nástrojov a služieb, ktoré môžu byť offline, online alebo mobilné alebo vykonávané 
komerčnými kartami. 

Trh s platobnými transakciami prechádza rýchlymi zmenami a spravodajca sa preto 
domnieva, že doložka o preskúmaní v článku 16 by sa mala skrátiť, aby mala Komisia 
a prípadne zákonodarcovia dostatok času na posúdenie uplatňovania tohto nariadenia 
s ohľadom na nový vývoj trhu, úroveň vstupu nových hráčov a novo dostupné technológie. 
Spravodajca by v tejto súvislosti chcel upozorniť, že inovatívne mobilné platby, ktoré sa 
objavujú na trhu, nie sú odôvodnene predmetom tohto nariadenia, a vývoj takýchto nástrojov 
by sa mal tiež preskúmať v správe uvedenej v článku 16.    

Spravodajca sa domnieva, že novo vytvorené režimy platobných kariet, ktoré môžu byť 
vystavené vysokým nákladom na podnikateľskú činnosť, ktorá nie je primeraná zraniteľnému 
postaveniu na trhu v porovnaní s už existujúcimi významnými režimami kariet, by mali mať 
možnosť vyňatia z uplatňovania článku 7 nariadenia počas obmedzenej doby trvania 
v nadväznosti na rozhodnutie členského štátu a po konzultácii s Komisiou. Toto by pomohlo 
vytvoriť účinné konkurenčné prostredie na trhu s transakciami viazanými na kartu. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Vo viacerých členských štátoch21 sa 
pripravujú právne predpisy na regulovanie 
výmenných poplatkov, ktoré upravujú 
viacero otázok vrátane stropov pre 
výmenné poplatky na rôznych úrovniach, 
obchodníckych poplatkov, pravidiel 

(7) Vo viacerých členských štátoch21 sa 
pripravujú alebo už boli dokončené právne 
predpisy na regulovanie výmenných 
poplatkov, ktoré upravujú viacero otázok 
vrátane stropov pre výmenné poplatky na 
rôznych úrovniach, obchodníckych 
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rešpektovania všetkých kariet alebo 
opatrení na usmerňovanie spotrebiteľov. 
Existujúce administratívne rozhodnutia v 
niektorých členských štátoch sa výrazne 
líšia. Vzhľadom na škodlivosť výmenných 
poplatkov pre maloobchodníkov 
a spotrebiteľov sa predpokladá ďalšie 
zavádzanie regulačných opatrení na 
vnútroštátnej úrovni zamerané na úpravu 
úrovne alebo rozdielov týchto poplatkov. 
Tieto vnútroštátne opatrenia by 
pravdepodobne viedli k významným 
prekážkam brániacim dokončeniu 
vnútorného trhu v oblasti kartových, 
internetových a mobilných platieb 
viazaných na kartu, a v dôsledku toho by 
obmedzovali slobodu poskytovať služby.

poplatkov, pravidiel rešpektovania 
všetkých kariet alebo opatrení na 
usmerňovanie spotrebiteľov. Existujúce 
administratívne rozhodnutia v niektorých 
členských štátoch sa výrazne líšia. 
Vzhľadom na škodlivosť výmenných 
poplatkov pre maloobchodníkov 
a spotrebiteľov sa predpokladá ďalšie 
zavádzanie regulačných opatrení na 
vnútroštátnej úrovni zamerané na úpravu 
úrovne alebo rozdielov týchto poplatkov. 
Tieto vnútroštátne opatrenia by 
pravdepodobne viedli k významným 
prekážkam brániacim dokončeniu 
vnútorného trhu v oblasti kartových, 
internetových a mobilných platieb 
viazaných na kartu, a v dôsledku toho by 
obmedzovali slobodu poskytovať služby.

__________________ __________________
21 Taliansko, Maďarsko, Poľsko a Spojené 
kráľovstvo.

21 Taliansko, Maďarsko, Poľsko a Spojené 
kráľovstvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) V prípade domácich transakcií je 
nutné zaviesť prechodné obdobie, aby sa 
poskytovateľom a režimom platobných 
služieb poskytol čas na prispôsobenie sa 
novým požiadavkám. Z toho dôvodu by sa 
po uplynutí dvojročnej lehoty od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
a s cieľom zabezpečiť dokončenie 
vnútorného trhu pre platby viazané na 
kartu mali stropy pre výmenné poplatky 
pre spotrebiteľské kartové transakcie 
rozšíriť tak, aby zahŕňali všetky, t. j. 
cezhraničné aj domáce platby.

(17) V prípade domácich transakcií je 
nutné zaviesť prechodné obdobie, aby sa 
poskytovateľom a režimom platobných 
služieb poskytol čas na prispôsobenie sa 
novým požiadavkám. Z toho dôvodu by sa 
po uplynutí ročnej lehoty od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia a s cieľom 
zabezpečiť dokončenie vnútorného trhu pre 
platby viazané na kartu mali stropy pre 
výmenné poplatky pre spotrebiteľské 
kartové transakcie rozšíriť tak, aby zahŕňali 
všetky, t. j. cezhraničné aj domáce platby.
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Or. en

Odôvodnenie

Úprava v nadväznosti na zmeny v článku 4.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Je dôležité zabezpečiť, aby 
ustanovenia o výmenných poplatkoch, 
ktoré majú uhrádzať alebo účtovať 
poskytovatelia platobných služieb, neboli 
obchádzané alternatívnymi tokmi 
poplatkov uhrádzaných vydávajúcim 
poskytovateľom platobných služieb. Aby 
sa tomu zabránilo, „čisté saldo“ poplatkov, 
ktoré vydávajúci poskytovateľ platobných 
služieb uhradí v prospech režimu a prijme 
od režimu platobných kariet, by sa malo 
považovať za výmenný poplatok. Pri 
výpočte výmenného poplatku na účely 
kontroly, či dochádza k obchádzaniu 
pravidiel, sa do úvahy vezme celková 
výška platieb alebo stimulov, ktoré prijal 
vydávajúci poskytovateľ platobných 
služieb od režimu platobných kariet v 
súvislosti s regulovanými transakciami, 
mínus poplatky hradené vydávajúcim 
poskytovateľom platobných služieb do 
režimu. Zohľadňované platby, stimuly 
a poplatky môžu byť priame (t. j. na 
základe objemu alebo podľa transakcií) 
alebo nepriame (vrátane marketingových 
stimulov, bonusov, rabatov za splnenie 
určitých objemov transakcií).

(23) Je dôležité zabezpečiť, aby 
ustanovenia o výmenných poplatkoch, 
ktoré majú uhrádzať alebo účtovať 
poskytovatelia platobných služieb, neboli 
obchádzané alternatívnymi tokmi 
poplatkov uhrádzaných vydávajúcim 
poskytovateľom platobných služieb. Aby 
sa tomu zabránilo, „čisté saldo“ poplatkov, 
ktoré vydávajúci poskytovateľ platobných 
služieb, t. j. vydavateľ alebo prijímateľ, 
uhradí v prospech režimu a prijme od 
režimu platobných kariet, by sa malo 
považovať za výmenný poplatok. Pri 
výpočte výmenného poplatku na účely 
kontroly, či dochádza k obchádzaniu 
pravidiel, sa do úvahy vezme celková 
výška platieb alebo stimulov, ktoré prijal 
poskytovateľ platobných služieb od režimu 
platobných kariet v súvislosti s 
regulovanými transakciami, mínus 
poplatky hradené poskytovateľom 
platobných služieb do režimu. 
Zohľadňované platby, stimuly a poplatky 
môžu byť priame (t. j. na základe objemu 
alebo podľa transakcií) alebo nepriame 
(vrátane marketingových stimulov, 
bonusov, rabatov za splnenie určitých 
objemov transakcií alebo rôzne poplatky 
za spracovanie a licencie, ktoré 
nepredstavujú priamy príjem 
poskytovateľa platobných služieb). Zisky 
z programov vykonávaných spoločne 
vydavateľmi kariet a poskytovateľmi 
platobných služieb a zisky vydavateľov 



PA\1008250SK.doc 7/15 PE522.852v01-00

SK

vyplývajúce z platobných transakcií 
viazaných na kartu vykonaných podľa 
dohody s iným vydavateľom kariet by mali 
byť takisto zahrnuté pri rozhodovaní o 
tom, či došlo k obchádzaniu ustanovení 
tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Upresnenie je vhodné z dôvodu jasnosti, keďže vydavateľ nie je vždy aj prijímateľ. Okrem 
toho by sa malo objasniť, na aké ďalšie čisté zisky sa uplatňuje ustanovenie článku 5.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Spotrebitelia si väčšinou nie sú 
vedomí poplatkov, ktoré platia obchodníci 
za platobný nástroj, ktorí využívajú. Rôzne 
motivačné praktiky, ktoré uplatňujú 
vydávajúci poskytovatelia platobných 
služieb (ako sú cestovné poukážky, 
bonusy, rabaty, reverzné transakcie, 
poistenia zdarma atď.), zároveň usmerňujú 
spotrebiteľov, aby využívali platobné 
nástroje, ktoré vydávajúcim 
poskytovateľom platobných služieb 
prinášajú vysoké príjmy z poplatkov. Aby 
sa tomu zabránilo, opatrenia, ktorými sa 
ukladajú obmedzenia výmenných 
poplatkov, by sa mali uplatňovať len na 
platobné karty, ktoré sa stali masovými 
výrobkami a ktoré obchodníci všeobecne 
ťažko odmietajú z dôvodu ich 
všeobecného vydávania a používania (t. j. 
spotrebiteľské debetné a kreditné karty).
S cieľom zlepšiť účinné fungovanie trhu 
v neregulovaných častiach sektora 
a obmedziť presun obchodu 
z regulovaných do neregulovaných častí 
sektora je potrebné prijať súbor opatrení, 
ktoré okrem iného zahŕňajú oddelenie 

(24) Spotrebitelia si väčšinou nie sú 
vedomí poplatkov, ktoré platia 
obchodníci za platobný nástroj, 
ktorí využívajú. Rôzne motivačné 
praktiky, ktoré uplatňujú 
vydávajúci poskytovatelia 
platobných služieb (ako sú cestovné 
poukážky, bonusy, rabaty, reverzné 
transakcie, poistenia zdarma atď.), 
zároveň usmerňujú spotrebiteľov, 
aby využívali platobné nástroje, 
ktoré vydávajúcim poskytovateľom
platobných služieb prinášajú 
vysoké príjmy z poplatkov. 
S cieľom zlepšiť účinné fungovanie 
trhu v neregulovaných častiach 
sektora je potrebné prijať súbor 
opatrení, ktoré okrem iného 
zahŕňajú oddelenie režimu 
od infraštruktúry, usmerňovanie 
platiteľa zo strany príjemcu platby 
a možnosť selektívneho prijímania 
platobných nástrojov zo strany 
príjemcu platby.
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režimu od infraštruktúry, usmerňovanie 
platiteľa zo strany príjemcu platby 
a možnosť selektívneho prijímania 
platobných nástrojov zo strany príjemcu 
platby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Pravidlo rešpektovania všetkých kariet 
je dvojitá povinnosť, ktorú ukladajú 
vydávajúci poskytovatelia platobných 
služieb a režimy platobných kariet 
príjemcom platby, aby na jednej strane 
prijímali všetky karty rovnakej značky 
(prvok „rešpektovania všetkých 
produktov“) bez ohľadu na rôzne náklady 
týchto kariet a na druhej strane bez ohľadu 
na konkrétnu vydávajúcu banku, ktorá 
vydala kartu (prvok „rešpektovania 
všetkých vydávajúcich subjektov“). Je 
v záujme spotrebiteľa, aby v prípade 
rovnakej kategórie kariet príjemca platby 
nemohol diskriminovať medzi vydavateľmi 
alebo držiteľmi karty a aby platobné 
režimy a poskytovatelia platobných služieb 
mohli uložiť túto povinnosť príjemcom 
platby. Z toho dôvodu napriek tomu, že 
prvok „rešpektovania všetkých 
vydavateľov“ v rámci pravidla 
rešpektovania všetkých kariet je 
opodstatneným pravidlom v rámci systému 
platobných kariet, keďže bráni 
prijímateľom platby v tom, aby 
diskriminovali jednotlivé banky, ktoré 
vydali kartu, prvok „prijímania všetkých 
produktov“ je v zásade postup viazania, 
ktorý má účinok viazania prijímania kariet 
s nízkymi poplatkami na prijímanie kariet 
s vysokými poplatkami. Odstránenie prvku 

(29) Pravidlo rešpektovania všetkých kariet 
je dvojitá povinnosť, ktorú ukladajú 
vydávajúci poskytovatelia platobných 
služieb a režimy platobných kariet 
príjemcom platby, aby na jednej strane 
prijímali všetky karty rovnakej značky 
(prvok „rešpektovania všetkých 
produktov“) bez ohľadu na rôzne náklady 
týchto kariet a na druhej strane bez ohľadu 
na konkrétnu vydávajúcu banku, ktorá 
vydala kartu (prvok „rešpektovania 
všetkých vydávajúcich subjektov“). Je 
v záujme spotrebiteľa, aby v prípade 
rovnakej kategórie kariet príjemca platby 
nemohol diskriminovať medzi vydavateľmi 
alebo držiteľmi karty a aby platobné 
režimy a poskytovatelia platobných služieb 
mohli uložiť túto povinnosť príjemcom 
platby. Z toho dôvodu napriek tomu, že 
prvok „rešpektovania všetkých 
vydavateľov“ v rámci pravidla 
rešpektovania všetkých kariet je 
opodstatneným pravidlom v rámci systému 
platobných kariet, keďže bráni 
prijímateľom platby v tom, aby 
diskriminovali jednotlivé banky, ktoré 
vydali kartu, prvok „prijímania všetkých 
produktov“ je v zásade postup viazania, 
ktorý má účinok viazania prijímania kariet 
s nízkymi poplatkami na prijímanie kariet 
s vysokými poplatkami. Odstránenie prvku 
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„rešpektovania všetkých produktov“ 
z pravidla prijímania všetkých kariet by 
umožnilo obchodníkom, aby obmedzili 
výber platobných kariet, ktoré prijímajú, na 
platobné karty s nízkymi (nižšími) 
poplatkami, z čoho by mali prospech aj 
spotrebitelia vďaka zníženým nákladom 
obchodníkov. Obchodníci prijímajúci 
debetné karty by potom neboli nútení 
prijímať aj kreditné karty a tí, ktorí 
prijímajú kreditné karty, by neboli nútení 
prijímať komerčné karty. V záujme 
ochrany spotrebiteľa a jeho schopnosti 
používať platobné karty čo najčastejšie by 
však obchodníci mali byť povinní prijímať 
všetky karty, ktoré podliehajú rovnakému 
regulovanému výmennému poplatku. 
Výsledkom tohto obmedzenia by bolo 
konkurenčnejšie prostredie aj v prípade 
kariet, ktorých výmenné poplatky nie sú 
regulované týmto nariadením, keďže 
obchodníci by získali silnejšiu 
vyjednávaciu pozíciu, pokiaľ ide 
o podmienky, za ktorých tieto karty 
prijmú.

„rešpektovania všetkých produktov“ 
z pravidla prijímania všetkých kariet by 
umožnilo obchodníkom, aby obmedzili 
výber platobných kariet, ktoré prijímajú, na 
platobné karty s nízkymi (nižšími) 
poplatkami, z čoho by mali prospech aj 
spotrebitelia vďaka zníženým nákladom 
obchodníkov. Obchodníci prijímajúci 
debetné karty by potom neboli nútení 
prijímať aj kreditné karty. V záujme 
ochrany spotrebiteľa a jeho schopnosti 
používať platobné karty čo najčastejšie by 
však obchodníci mali byť povinní prijímať 
všetky karty, ktoré podliehajú rovnakému 
regulovanému výmennému poplatku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovujú jednotné 
technické a obchodné požiadavky na 
transakcie s platobnými kartami
uskutočňované v rámci Únie, v prípade 
ktorých je poskytovateľ platobných služieb 
platiteľa, ako aj poskytovateľ platobných 
služieb príjemcu platby usadený v Únii.

1. Týmto nariadením sa stanovujú jednotné 
technické a obchodné požiadavky na 
transakcie viazané na kartu uskutočňované 
v rámci Únie, v prípade ktorých je 
poskytovateľ platobných služieb platiteľa, 
ako aj poskytovateľ platobných služieb 
príjemcu platby usadený v Únii.

Or. en
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Odôvodnenie

Musí sa objasniť znenie v súlade so zásadou technickej neutrality stanovenou v Digitálnej 
agende pre Európu a odôvodnení 21 by sa toto nariadenie malo vzťahovať na platobné 
transakcie viazané na použitie karty bez ohľadu na prostredie, v ktorom sa transakcia 
vykonáva, a to aj pomocou maloobchodných platobných nástrojov a služieb, ktoré môžu byť 
offline, online alebo mobilné.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) transakcie s komerčnými kartami; vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Neexistuje ekonomický dôvod na iné zaobchádzanie s komerčnými kartami.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) „komerčná karta“ je akákoľvek 
platobná karta vydaná pre podniky alebo 
subjekty verejného sektora, ktorá má 
obmedzené využitie na služobné výdavky 
zamestnancov alebo štátnych 
zamestnancov, alebo karta vydaná 
samostatne zárobkovo činným osobám 
vykonávajúcim podnikateľskú činnosť, 
ktorá má obmedzené využitie na služobné 
výdavky týchto samostatne zárobkovo 
činných osôb alebo ich zamestnancov;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto vymedzenie nie je nutné, pretože na komerčné karty sa bude vzťahovať nariadenie.
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12 a) „platobná karta“ je každá platobná 
karta, ktorú môže držiteľ karty použiť na 
prístup ku svojim finančným 
prostriedkom, na platby za kúpu 
prostredníctvom prijímateľa a ktoré 
prijíma príjemca s cieľom spracovať 
platobné transakcie alebo splniť 
akýkoľvek iný platobný záväzok;

Or. en

Odôvodnenie

Termín „platobná karta“ sa používa v návrhu viackrát, z dôvodu jasnosti je vhodné stanoviť 
jeho definíciu.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 3 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Výmenné poplatky za cezhraničné 
transakcie so spotrebiteľskou debetnou 
alebo kreditnou kartou

Výmenné poplatky za cezhraničné 
transakcie viazané na spotrebiteľskú 
debetnú alebo kreditnú kartu

Or. en

Odôvodnenie

Musí sa objasniť znenie v súlade so zásadou technickej neutrality stanovenou v Digitálnej 
agende pre Európu a odôvodnení 21 by sa toto nariadenie malo vzťahovať na platobné 
transakcie viazané na použitie karty bez ohľadu na prostredie, v ktorom sa transakcia 
vykonáva, a to aj pomocou maloobchodných platobných nástrojov a služieb, ktoré môžu byť 
offline, online alebo mobilné.



PE522.852v01-00 12/15 PA\1008250SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S účinnosťou od uplynutia dvoch 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia poskytovatelia platobných
služieb nesmú za cezhraničné transakcie 
uskutočňované s debetnou kartou
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,2 % hodnoty 
transakcie.

1. S účinnosťou od uplynutia dvoch 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia poskytovatelia platobných 
služieb nesmú za cezhraničné transakcie 
viazané na debetnú kartu ponúkať ani 
vyžadovať výmenný poplatok za jednotlivú 
transakciu ani inú dohodnutú náhradu 
s rovnocenným zámerom alebo účinkom 
vo výške viac ako 0,2 % hodnoty 
transakcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. S účinnosťou od uplynutia dvoch 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia poskytovatelia platobných 
služieb nesmú za cezhraničné transakcie 
uskutočňované s kreditnou kartou
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,3 % hodnoty 
transakcie.

2. S účinnosťou od uplynutia dvoch 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia poskytovatelia platobných 
služieb nesmú za cezhraničné transakcie 
viazané na kreditnú kartu ponúkať ani 
vyžadovať výmenný poplatok za jednotlivú 
transakciu ani inú dohodnutú náhradu 
s rovnocenným zámerom alebo účinkom 
vo výške viac ako 0,3 % hodnoty 
transakcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 4 – názov



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

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Výmenné poplatky za všetky transakcie so 
spotrebiteľskou debetnou alebo kreditnou 
kartou

Výmenné poplatky za všetky transakcie 
viazané na spotrebiteľskú debetnú alebo 
kreditnú kartu

Or. en

Odôvodnenie

Musí sa objasniť znenie v súlade so zásadou technickej neutrality stanovenou v Digitálnej 
agende pre Európu a odôvodnení 21 by sa toto nariadenie malo vzťahovať na platobné 
transakcie viazané na použitie karty bez ohľadu na prostredie, v ktorom sa transakcia 
vykonáva, a to aj pomocou maloobchodných platobných nástrojov a služieb, ktoré môžu byť 
offline, online alebo mobilné.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
poskytovatelia platobných služieb nesmú 
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,2 % hodnoty 
transakcie v prípade transakcií viazaných 
na debetnú kartu.

1. S účinnosťou od uplynutia jedného roka
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
poskytovatelia platobných služieb nesmú 
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,2 % hodnoty 
transakcie v prípade platobných transakcií 
viazaných na debetnú kartu.

Or. en

Odôvodnenie

Jeden rok by mal stačiť na prispôsobenie sa novej požiadavke, najmä s ohľadom na to, že 
v niektorých členských štátoch sa už pripravuje podobná legislatíva.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
poskytovatelia platobných služieb nesmú 
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,3 % hodnoty 
transakcie v prípade transakcií viazaných 
na kreditnú kartu.

2. S účinnosťou od uplynutia jedného roka
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
poskytovatelia platobných služieb nesmú 
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,3 % hodnoty 
transakcie v prípade platobných transakcií 
viazaných na kreditnú kartu.

Or. en

Odôvodnenie

Jeden rok by mal stačiť na prispôsobenie sa novej požiadavke, najmä s ohľadom na to, že 
v niektorých členských štátoch sa už pripravuje podobná legislatíva.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Na účely uplatňovania stropov uvedených 
v článku 3 a článku 4 sa akákoľvek čistá 
kompenzácia, ktorú prijme vydávajúca 
banka z režimu platobných kariet vo 
vzťahu k platobným transakciám alebo 
súvisiacim činnostiam, považuje za súčasť 
výmenného poplatku.

Na účely uplatňovania stropov uvedených 
v článku 3 a článku 4 sa akákoľvek čistá 
kompenzácia, ktorú prijme poskytovateľ 
platobných služieb (vydavateľ alebo 
prijímateľ)z režimu platobných kariet vo 
vzťahu k platobným transakciám alebo 
súvisiacim činnostiam, považuje za súčasť 
výmenného poplatku.

Or. en

Odôvodnenie

Upresnenie je vhodné z dôvodu jasnosti, keďže vydavateľ nie je vždy aj prijímateľ.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 4 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4 a. Členské štáty môžu odchylne a po 
konzultácii s Komisiou ustanoviť, že tento 
článok sa dočasne neuplatňuje na novo 
založené režimy platobných kariet. 

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité brať ohľad na novo vytvorené režimy platobných kariet, ktoré budú čeliť vysokým 
nákladom na podnikateľskú činnosť, ktoré nie sú primerané ich zraniteľnej pozícii na trhu 
v porovnaní s existujúcimi veľkými kartovými režimami. Takéto dočasné ustanovenie by 
pomohlo vybudovať účinné konkurenčné prostredie na trhu s platobnými transakciami 
viazanými na kartu. 

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Štyri roky po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o vykonávaní 
tohto nariadenia. V správe Komisie sa 
predovšetkým preskúma primeranosť 
úrovní výmenných poplatkov a 
mechanizmov usmerňovania, ako napríklad 
poplatkov, pričom sa zohľadní využívanie 
a náklady rôznych platobných 
prostriedkov, ako aj miera vstupu nových 
účastníkov a nových technológií na trh.

Dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o vykonávaní 
tohto nariadenia. V správe Komisie sa 
predovšetkým preskúma primeranosť 
úrovní výmenných poplatkov a 
mechanizmov usmerňovania, ako napríklad 
poplatkov, pričom sa zohľadní využívanie 
a náklady rôznych platobných 
prostriedkov, ako aj miera vstupu nových 
účastníkov a nových technológií na trh.

Or. en

Odôvodnenie

Je nutné, aby Komisia posúdila prvé vplyvy nariadenia na trh s platbami skôr než po štyroch 
rokoch, pretože trh podlieha rýchlemu vývoju.


