
PA\1008250SL.doc PE522.852v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

2013/0265(COD)

8.11.2013

OSNUTEK MNENJA
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medbančnih provizijah za 
kartične plačilne transakcije
(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

Pripravljavec mnenja: Adam Bielan



PE522.852v01-00 2/15 PA\1008250SL.doc

SL

PA_Legam



PA\1008250SL.doc 3/15 PE522.852v01-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Eden od kazalnikov gospodarske razvitosti države je raven negotovinskih transakcij na trgu. 
Iz statističnih podatkov je razvidno, da so razvite države vodilne tudi na področju spletnega 
plačevanja ali izdaje kartic, prav tako pa je veliko finančnih storitev dostopnih vsem 
državljanom. Te države aktivno spodbujajo uporabo sistemov kartičnega plačevanja za nakup 
blaga in storitev prek spleta, pri tem pa razširjajo ponudbo za potrošnike in prispevajo k dobro 
delujočem gospodarstvu. Vloga brezgotovinskih transakcij je ključna za delovanje 
gospodarstva, saj so hitre, varne in inovativne. Ena najpomembnejših praks, ki ovira 
doseganje povezanega evropskega trga, je široko razširjena uporaba štiristranskih shem, ki se 
na trg prenesejo v obliki večstranskih medbančnih provizij. Medbančne provizije so skupno 
dogovorjena medbančna nadomestila, običajno med ponudniki plačilnih storitev pridobitelji 
in ponudniki plačilnih storitev izdajatelji, ki pripadajo določeni shemi. Te medbančne 
provizije, ki jih plačujejo ponudniki plačilnih storitev pridobitelji, so del nadomestil, ki jih ti 
zaračunavajo trgovcem, trgovci pa jih nato zaračunajo potrošnikom. Visoke medbančne 
provizije, ki jih plačujejo trgovci, tako povzročijo višje končne cene blaga in storitev. 
Poudariti je treba, da se potrošniki pogosto ne zavedajo provizij, ki jih plačujejo trgovci, 
obenem pa ponudniki plačilnih storitev izdajatelji uporabljajo različne spodbude k uporabi teh 
plačilnih instrumentov, s čimer povečujejo svoje provizije. Medbančne provizije omejujejo 
tudi vstop na trg, saj prihodki ponudnikov plačilnih storitev izdajateljev delujejo kot 
minimalni prag, da se ponudnike plačilnih storitev izdajatelje prepriča v izdajo plačilnih kartic 
ali drugih plačilnih instrumentov, kot so spletne in mobilne plačilne rešitve, ki jih ponujajo 
novi udeleženci. Poleg tega različne medbančne provizije, ki se uporabljajo v nacionalnih in 
mednarodnih kartičnih shemah, povzročajo razdrobljenost trga ter trgovcem in potrošnikom 
preprečujejo uživanje koristi notranjega trga. 

Predlagana uredba bo izboljšala pogoje delovanja in razvoja notranjega trga plačil. Ustrezen 
pristop k odpravljanju ovir za nadaljnje povezovanje notranjega trga plačil, ki jih je ugotovila 
Komisija, bo prispeval k pozitivnim gospodarskim učinkom za EU. Predlog je razdeljen na 
dva glavna dela. V prvem delu so predstavljena pravila glede medbančnih provizij, v zvezi s 
katerimi predlog določa „regulirano“ in „neregulirano“ področje. Regulirano področje zajema 
vse transakcije s karticami, ki jih trgovci na drobno zaradi njihove splošne razširjenosti med 
potrošniki težko zavrnejo, tj. s potrošniško debetno in kreditno kartico, ter kartične plačilne 
transakcije. Neregulirano področje zajema vse transakcije s plačilnimi karticami in kartične 
plačilne transakcije, ki ne spadajo v regulirano področje, vključno s karticami, ki jih izdajo 
tristranske sheme.

Glede na to je zaželeno, da se v EU vzpostavijo ustrezni pogoji za razvoj mreže sprejemanja 
kartic, kar je zagotovo cilj predlagane uredbe o medbančnih provizijah za kartična plačila. 
Sprejetje omejitev višine medbančnih provizij za nacionalne in čezmejne transakcije, ki bi 
veljale v vsej Uniji, je zagotovo pomemben korak k boljšemu delovanju notranjega trga in 
uresničevanju načela prostega pretoka blaga, oseb in storitev v EU s posebnim poudarkom na 
potrošniku. Čeprav se pripravljavec mnenja strinja s predlogom o uvedbi omejitev višine 
medbančnih provizij iz poglavja II te uredbe, si pridržuje pravico do dodatnih sprememb 
njenih členov 3 in 4.     

Obenem je nujno treba zagotoviti ustrezne ukrepe za preprečevanje izogibanja predlagane 
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prepovedi, da bi zagotovili učinkovitost predlagane uredbe. Pripravljavec mnenja meni, da bi 
se morala ta uredba uporabljati za kartične plačilne transakcije ne glede na okoliščine, v 
katerih je transakcija izvedena, tudi prek maloprodajnih plačilnih instrumentov in storitev, ki 
se opravljajo zunaj spleta, prek spleta ali s komercialnimi karticami, v skladu z načelom 
tehnološke nevtralnosti, ki ga je v Evropski digitalni agendi določila Komisija. 

Trg plačilnih storitev se hitro spreminja, zato pripravljavec mnenja meni, da bi bilo treba 
skrajšati rok, določen v klavzuli o pregledu iz člena 16, da bi Komisiji in po potrebi 
zakonodajalcem omogočili, da pravočasno preučijo uporabo te uredbe in pri tem upoštevajo 
spremembe na trgu, raven vstopanja novih udeležencev na trg in nove dostopne tehnologije. 
V zvezi s tem želi opozoriti na to, da predlagana uredba upravičeno ne pokriva inovativnih 
mobilnih plačil, ki se pojavljajo na trgu, razvoj teh inovativnih instrumentov pa bi bilo treba 
upoštevati v poročilu iz člena 16.    

Pripravljavec mnenja meni tudi, da bi morali za nove kartične sheme, ki so izpostavljene 
višjim stroškom poslovanja, ki so nesorazmerni glede na njihov ranljiv tržni položaj v 
primerjavi z obstoječimi večjimi kartičnimi sistemi, omogočiti, da so v skladu s sklepom 
države članice in po posvetovanju s Komisijo za omejen čas oproščene uporabe člena 7 te 
uredbe. To bi pripomoglo k vzpostavitvi učinkovitega konkurenčnega okolja na trgu kartičnih 
plačilnih transakcij. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) V več državah članicah je v pripravi 
zakonodaja21, ki bo urejala medbančne 
provizije, pri čemer bo zajemala številna 
vprašanja, vključno z omejitvami 
medbančnih provizij na različnih ravneh, 
provizijami, ki se zaračunavajo trgovcem, 
pravili spoštovanja vseh kartic ali 
usmerjevalnimi ukrepi. Veljavne upravne 
odločbe v nekaterih državah članicah se 
zelo razlikujejo. Ob upoštevanju 
škodljivosti medbančnih provizij za 
trgovce na drobno in potrošnike je 
predvidena uvedba nadaljnjih regulativnih 

(7) V več državah članicah je v pripravi ali 
že pripravljena zakonodaja21, ki bo urejala 
medbančne provizije, pri čemer bo 
zajemala številna vprašanja, vključno z 
omejitvami medbančnih provizij na 
različnih ravneh, provizijami, ki se 
zaračunavajo trgovcem, pravili spoštovanja 
vseh kartic ali usmerjevalnimi ukrepi. 
Veljavne upravne odločbe v nekaterih 
državah članicah se zelo razlikujejo. Ob 
upoštevanju škodljivosti medbančnih 
provizij za trgovce na drobno in potrošnike 
je predvidena uvedba nadaljnjih 
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ukrepov na nacionalni ravni, s katerimi 
bodo obravnavane stopnje ali razlike v teh 
nadomestilih. Takšni nacionalni ukrepi bi 
verjetno zelo ovirali vzpostavitev 
notranjega trga na področju kartičnih, 
spletnih in mobilnih plačil na podlagi 
kartic ter bi zato ovirali svobodo 
opravljanja storitev.

regulativnih ukrepov na nacionalni ravni, s 
katerimi bodo obravnavane stopnje ali 
razlike v teh nadomestilih. Takšni
nacionalni ukrepi bi verjetno zelo ovirali 
vzpostavitev notranjega trga na področju 
kartičnih, spletnih in mobilnih plačil na 
podlagi kartic ter bi zato ovirali svobodo 
opravljanja storitev.

__________________ __________________
21 V Italiji, na Madžarskem, Poljskem in v 
Združenem kraljestvu.

21 V Italiji, na Madžarskem, Poljskem in v 
Združenem kraljestvu.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) V zvezi z domačimi transakcijami je 
nujno prehodno obdobje, da se 
ponudnikom plačilnih storitev in shemam 
zagotovi čas za prilagoditev novim 
zahtevam. Zato bi bilo treba po dveh letih
od začetka veljavnosti te uredbe in, da se 
zagotovi vzpostavitev notranjega trga za 
kartična plačila, razširiti omejitve za 
medbančne provizije za transakcije s 
potrošniškimi karticami na vsa plačila, tako 
čezmejna kot domača.

(17) V zvezi z domačimi transakcijami je 
nujno prehodno obdobje, da se 
ponudnikom plačilnih storitev in shemam 
zagotovi čas za prilagoditev novim 
zahtevam. Zato bi bilo treba po enem letu
od začetka veljavnosti te uredbe in, da se 
zagotovi vzpostavitev notranjega trga za 
kartična plačila, razširiti omejitve za 
medbančne provizije za transakcije s 
potrošniškimi karticami na vsa plačila, tako 
čezmejna kot domača.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev zaradi sprememb v členu 4.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 23
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Preprečiti je treba, da bi se določbam 
v zvezi z medbančnimi provizijami, ki jih 
plačajo ali prejmejo ponudniki plačilnih 
storitev, izogibalo z drugimi pritoki 
nadomestil, ki jih prejmejo ponudniki 
plačilnih storitev izdajatelji. Da bi se to 
preprečilo, je treba „neto plačila“ 
nadomestil, ki jih plača in prejme ponudnik 
plačilnih storitev izdajatelj v okviru 
kartične sheme, šteti za medbančno 
provizijo. Pri izračunu medbančne 
provizije je treba zaradi preverjanja, ali 
prihaja do izogibanja, upoštevati celoten 
znesek plačil ali spodbud, ki jih ponudnik 
plačilnih storitev izdajatelj prejme od 
kartične sheme v zvezi z zakonsko 
urejenimi transakcijami, razen nadomestil, 
ki jih ponudnik plačilnih storitev izdajatelj
plača shemi. Zadevna plačila, spodbude in 
nadomestila so lahko neposredni (tj. na 
podlagi obsega ali specifični za posamezno 
transakcijo) ali posredni (vključno s 
spodbudami za trženje, nagradami in 
popusti za doseganje določenih obsegov 
transakcij).

(23) Preprečiti je treba, da bi se določbam 
v zvezi z medbančnimi provizijami, ki jih 
plačajo ali prejmejo ponudniki plačilnih 
storitev, izogibalo z drugimi pritoki 
nadomestil, ki jih prejmejo ponudniki 
plačilnih storitev izdajatelji. Da bi se to 
preprečilo, je treba „neto plačila“ 
nadomestil, ki jih plača in prejme ponudnik 
plačilnih storitev, tj. izdajatelj ali 
pridobitelj, v okviru kartične sheme, šteti 
za medbančno provizijo. Pri izračunu 
medbančne provizije je treba zaradi 
preverjanja, ali prihaja do izogibanja, 
upoštevati celoten znesek plačil ali 
spodbud, ki jih ponudnik plačilnih storitev 
prejme od kartične sheme v zvezi z 
zakonsko urejenimi transakcijami, razen 
nadomestil, ki jih ponudnik plačilnih 
storitev plača shemi. Zadevna plačila, 
spodbude in nadomestila so lahko 
neposredni (tj. na podlagi obsega ali 
specifični za posamezno transakcijo) ali 
posredni (vključno s spodbudami za 
trženje, nagradami in popusti za doseganje 
določenih obsegov transakcij), ali razne 
provizije za obdelavo ali izdajo dovoljenja, 
ki za ponudnika plačilnih storitev ne 
pomenijo neposrednega dohodka.
Vključiti bi bilo treba tudi dobiček, 
pridobljen iz programov, ki jih skupaj 
vodijo izdajatelji kartic in ponudniki 
plačilnih storitev, ter dobiček izdajateljev, 
ki izhaja iz kartičnih plačilnih transakcij, 
izvršenih na podlagi dogovora z drugim 
izdajateljem kartic, pri čemer je treba 
ugotoviti, ali je prišlo do izogibanja 
določbam te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Natančnost je potrebna zaradi večje jasnosti, saj izdajatelj ni vedno pridobitelj. Poleg tega je 
treba pojasniti, na katere druge vrste neto dobička se nanaša člen 5.
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Potrošniki običajno niso seznanjeni z 
nadomestili, ki jih trgovci plačujejo za 
plačilni instrument, ki ga uporabljajo.
Hkrati lahko razne spodbujevalne prakse, 
ki jih uporabljajo ponudniki plačilnih 
storitev izdajatelji (kot so potovalni 
vavčerji, nagrade, popusti, povračila, 
brezplačna zavarovanja itd.), potrošnike 
usmerjajo k uporabi plačilnih 
instrumentov, ki za ponudnike plačilnih 
storitev izdajatelje ustvarjajo visoke 
stroške. Da bi se to preprečilo, je treba 
ukrepe, ki uvajajo omejitve za medbančne 
provizije, uporabljati le za plačilne 
kartice, ki so postale množični produkt in 
jih trgovci na splošno težko zavrnejo 
zaradi njihovega razširjenega izdajanja in 
uporabe (tj. potrošniške debetne in 
kreditne kartice). Da bi se izboljšalo 
učinkovito delovanje trga v nereguliranih 
delih sektorja in omejil prenos poslov iz 
reguliranih v neregulirane dele sektorja, 
je treba sprejeti vrsto ukrepov, vključno z 
ločevanjem sheme in infrastrukture, 
usmerjanjem plačnika s strani prejemnika 
plačila ter omogočanjem prejemniku 
plačila, da selektivno sprejema plačilne 
instrumente.

(24) Potrošniki običajno niso seznanjeni z 
nadomestili, ki jih trgovci plačujejo za 
plačilni instrument, ki ga uporabljajo.
Hkrati razne spodbujevalne prakse, ki jih 
uporabljajo ponudniki plačilnih storitev 
izdajatelji (kot so potovalni vavčerji, 
nagrade, popusti, povračila, brezplačna 
zavarovanja itd.), potrošnike usmerjajo k 
uporabi plačilnih instrumentov, ki za 
ponudnike plačilnih storitev izdajatelje 
ustvarjajo visoke stroške. Da bi se 
izboljšalo učinkovito delovanje trga, je 
treba sprejeti vrsto ukrepov, vključno z 
ločevanjem sheme in infrastrukture, 
usmerjanjem plačnika s strani prejemnika 
plačila ter omogočanjem prejemniku 
plačila, da selektivno sprejema plačilne 
instrumente.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Pravilo spoštovanja vseh kartic je (29) Pravilo spoštovanja vseh kartic je 



PE522.852v01-00 8/15 PA\1008250SL.doc

SL

dvojna obveznost, ki jo ponudniki plačilnih 
storitev izdajatelji in kartične sheme
nalagajo prejemnikom plačila, ki morajo 
sprejeti vse kartice iste blagovne znamke
(spoštovanje vseh produktov) ne glede na 
različne stroške teh kartic na eni strani, na 
drugi strani pa ne glede na posamezno 
banko izdajateljico, ki je kartico izdala
(spoštovanje vseh izdajateljev). Potrošniku 
je v interesu, da prejemniki plačila v zvezi 
z isto kategorijo kartic ne smejo 
diskriminirati med izdajatelji ali imetniki 
kartic, in plačilne sheme in ponudniki 
plačilnih storitev jim lahko naložijo takšno 
obveznost. Čeprav je „spoštovanje vseh 
izdajateljev“ kot del pravila spoštovanja 
vseh kartic upravičeno pravilo kartičnega 
sistema, saj prejemnikom plačila 
preprečuje diskriminiranje med 
posameznimi bankami, ki so izdale kartico, 
je torej „spoštovanje vseh produktov“ 
pravzaprav praksa vezave, ki učinkuje 
tako, da sprejemanje kartic z nizkimi 
nadomestili veže na sprejemanje kartic z 
visokimi nadomestili. Odprava
„spoštovanja vseh produktov“ kot dela 
pravila spoštovanja vseh kartic bi trgovcem 
omogočila omejitev izbire plačilnih kartic, 
ki jih sprejemajo, le na plačilne kartice z 
nizkimi ali nižjimi stroški, kar bi bilo 
zaradi nižjih stroškov trgovcev ugodno tudi 
za potrošnike. Trgovci, ki sprejemajo 
debetne kartice, tako ne bi bili prisiljeni
sprejemati tudi kreditnih kartic in tisti, ki 
sprejemajo kreditne kartice, ne bi bili 
prisiljeni sprejemati komercialnih kartic.
Za zaščito potrošnika in njegove 
zmožnosti, da čim pogosteje uporablja 
plačilne kartice, pa bi bilo treba trgovcem 
naložiti obveznost, da sprejmejo vse 
kartice, za katere veljajo enake zakonsko 
določene medbančne provizije. S takšno 
omejitvijo bi se zagotovilo tudi 
konkurenčnejše okolje za kartice, katerih 
medbančnih provizij ne ureja ta uredba, 
saj bi se povečala pogajalska moč 
trgovcev v zvezi s pogoji, pod katerimi 

dvojna obveznost, ki jo ponudniki plačilnih 
storitev izdajatelji in kartične sheme 
nalagajo prejemnikom plačila, ki morajo 
sprejeti vse kartice iste blagovne znamke
(spoštovanje vseh produktov) ne glede na 
različne stroške teh kartic na eni strani, na 
drugi strani pa ne glede na posamezno 
banko izdajateljico, ki je kartico izdala
(spoštovanje vseh izdajateljev). Potrošniku 
je v interesu, da prejemniki plačila v zvezi 
z isto kategorijo kartic ne smejo 
diskriminirati med izdajatelji ali imetniki 
kartic, in plačilne sheme in ponudniki 
plačilnih storitev jim lahko naložijo takšno 
obveznost. Čeprav je „spoštovanje vseh 
izdajateljev“ kot del pravila spoštovanja 
vseh kartic upravičeno pravilo kartičnega 
sistema, saj prejemnikom plačila 
preprečuje diskriminiranje med 
posameznimi bankami, ki so izdale kartico, 
je torej „spoštovanje vseh produktov“ 
pravzaprav praksa vezave, ki učinkuje 
tako, da sprejemanje kartic z nizkimi 
nadomestili veže na sprejemanje kartic z 
visokimi nadomestili. Odprava
„spoštovanja vseh produktov“ kot dela 
pravila spoštovanja vseh kartic bi trgovcem 
omogočila omejitev izbire plačilnih kartic, 
ki jih sprejemajo, le na plačilne kartice z 
nizkimi ali nižjimi stroški, kar bi bilo 
zaradi nižjih stroškov trgovcev ugodno tudi 
za potrošnike. Trgovci, ki sprejemajo 
debetne kartice, tako ne bi bili prisiljeni 
sprejemati tudi kreditnih kartic. Za zaščito 
potrošnika in njegove zmožnosti, da čim 
pogosteje uporablja plačilne kartice, pa bi 
bilo treba trgovcem naložiti obveznost, da 
sprejmejo vse kartice, za katere veljajo 
enake zakonsko določene medbančne 
provizije.
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sprejemajo te kartice.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa enotne tehnične in 
poslovne zahteve za transakcije s 
plačilnimi karticami, izvedene v Uniji, pri 
čemer imata ponudnik plačilnih storitev 
plačnika in ponudnik plačilnih storitev 
prejemnika plačila sedež znotraj Unije.

1. Ta uredba določa enotne tehnične in 
poslovne zahteve za kartične plačilne
transakcije, izvedene v Uniji, pri čemer 
imata ponudnik plačilnih storitev plačnika 
in ponudnik plačilnih storitev prejemnika 
plačila sedež znotraj Unije.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je natančnejša ubeseditev v skladu z načelom tehnološke nevtralnosti Komisije, kot 
je navedeno v Evropski digitalni agendi in v uvodni izjavi 21: ta uredba bi se morala 
uporabljati „za kartične plačilne transakcije ne glede na okoliščine, v katerih je transakcija 
izvedena, tudi prek maloprodajnih plačilnih instrumentov in storitev, ki se izvajajo zunaj 
spleta, prek spleta ali mobilno.“

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) transakcije s komercialnimi karticami; črtano

Or. en

Obrazložitev

Za različno obravnavanje komercialnih kartic ni ekonomske utemeljitve.
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Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „komercialna kartica“ pomeni 
kakršno koli plačilno kartico, izdano 
podjetjem ali osebam javnega sektorja, ki 
se lahko uporablja samo za poslovne 
izdatke uslužbencev ali javnih 
uslužbencev, ali kartico, izdano 
samozaposlenim fizičnim osebam, ki 
opravljajo poslovno dejavnost, pri čemer 
se ta kartica lahko uporablja samo za 
poslovne izdatke teh samozaposlenih 
fizičnih oseb ali njihovih uslužbencev;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta opredelitev ni potrebna, saj bo uredba zajemala komercialne kartice.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) „plačilna kartica“ pomeni katero 
koli plačilno kartico, ki jo lahko imetnik 
kartice uporabi za dostop do svojih 
sredstev, da opravi plačilo za nakup prek 
pridobitelja, in ki jo sprejme prejemnik 
plačila, da obdela plačilne transakcije ali 
izpolni morebitne druge plačilne 
obveznosti;

Or. en

Obrazložitev

Izraz plačilna kartica se v predlogu večkrat pojavi in ga je treba zaradi jasnosti opredeliti.
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Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medbančne provizije za čezmejne 
transakcije s potrošniškimi debetnimi ali
kreditnimi karticami

Medbančne provizije za čezmejne 
transakcije s potrošniškimi debetnimi
karticami ali na kreditnih karticah 
temelječe plačilne transakcije;

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je natančnejša ubeseditev v skladu z načelom tehnološke nevtralnosti Komisije, kot 
je navedeno v Evropski digitalni agendi in v uvodni izjavi 21: ta uredba bi se morala 
uporabljati „za kartične plačilne transakcije ne glede na okoliščine, v katerih je transakcija 
izvedena, tudi prek maloprodajnih plačilnih instrumentov in storitev, ki se izvajajo zunaj 
spleta, prek spleta ali mobilno.“

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudniki plačilnih storitev dva meseca 
po začetku veljavnosti te uredbe za 
čezmejne transakcije z debetno kartico ne 
smejo več nuditi ali zahtevati medbančne 
provizije za posamezno transakcijo ali 
drugih dogovorjenih nadomestil z enakim 
namenom ali učinkom, katerih vrednost 
presega 0,2 % vrednosti transakcije.

1. Ponudniki plačilnih storitev dva meseca 
po začetku veljavnosti te uredbe za 
čezmejne plačilne transakcije, ki temeljijo 
na debetni kartici, ne smejo več nuditi ali 
zahtevati medbančne provizije za 
posamezno transakcijo ali drugih 
dogovorjenih nadomestil z enakim 
namenom ali učinkom, katerih vrednost 
presega 0,2 % vrednosti transakcije.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki plačilnih storitev dva meseca 
po začetku veljavnosti te uredbe za 
čezmejne transakcije s kreditno kartico ne 
smejo več nuditi ali zahtevati medbančne 
provizije za posamezno transakcijo ali 
drugih dogovorjenih nadomestil z enakim 
namenom ali učinkom, katerih vrednost 
presega 0,3 % vrednosti transakcije.

2. Ponudniki plačilnih storitev dva meseca 
po začetku veljavnosti te uredbe za 
čezmejne plačilne transakcije, ki temeljijo 
na kreditni kartici, ne smejo več nuditi ali 
zahtevati medbančne provizije za 
posamezno transakcijo ali drugih 
dogovorjenih nadomestil z enakim 
namenom ali učinkom, katerih vrednost 
presega 0,3 % vrednosti transakcije.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medbančne provizije za vse transakcije s 
potrošniškimi debetnimi ali kreditnimi 
karticami

Medbančne provizije za vse transakcije s 
potrošniškimi debetnimi karticami ali na 
kreditnih karticah temelječe plačilne 
transakcije;

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je natančnejša ubeseditev v skladu z načelom tehnološke nevtralnosti Komisije, kot 
je navedeno v Evropski digitalni agendi in v uvodni izjavi 21: ta uredba bi se morala 
uporabljati „za kartične plačilne transakcije ne glede na okoliščine, v katerih je transakcija 
izvedena, tudi prek maloprodajnih plačilnih instrumentov in storitev, ki se izvajajo zunaj 
spleta, prek spleta ali mobilno.“

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudniki plačilnih storitev dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 

1. Ponudniki plačilnih storitev eno leto po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
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koli transakcije na podlagi debetne kartice 
ne smejo več nuditi ali zahtevati 
medbančne provizije za posamezno 
transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih vrednost presega 0,2 % 
vrednosti transakcije.

koli transakcije na podlagi debetne kartice 
ne smejo več nuditi ali zahtevati 
medbančne provizije za posamezno 
transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih vrednost presega 0,2 % 
vrednosti plačilne transakcije.

Or. en

Obrazložitev

Eno leto bi moralo zadostovati za prilagoditev novi zahtevi, zlasti če upoštevamo, da se v 
nekaterih državah članicah že sprejema podobna zakonodaja.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki plačilnih storitev dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli transakcije na podlagi kreditne kartice 
ne smejo več nuditi ali zahtevati 
medbančne provizije za posamezno 
transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih vrednost presega 0,3 % 
vrednosti transakcije.

2. Ponudniki plačilnih storitev eno leto po 
začetku veljavnosti te uredbe za kakršne 
koli transakcije na podlagi kreditne kartice 
ne smejo več nuditi ali zahtevati 
medbančne provizije za posamezno 
transakcijo ali drugih dogovorjenih 
nadomestil z enakim namenom ali 
učinkom, katerih vrednost presega 0,3 % 
vrednosti plačilne transakcije.

Or. en

Obrazložitev

Eno leto bi moralo zadostovati za prilagoditev novi zahtevi, zlasti če upoštevamo, da se v 
nekaterih državah članicah že sprejema podobna zakonodaja.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene uporabe omejitev iz členov 3 Za namene uporabe omejitev iz členov 3 
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in 4 se vsako neto nadomestilo, ki ga
banka izdajateljica prejme od kartične 
sheme v zvezi s plačilnimi transakcijami 
ali povezanimi dejavnostmi, obravnava kot 
del medbančne provizije.

in 4 se vsako neto nadomestilo, ki ga
ponudnik plačilne storitve (izdajatelj ali 
pridobitelj) prejme od kartične sheme v 
zvezi s plačilnimi transakcijami ali 
povezanimi dejavnostmi, obravnava kot del 
medbančne provizije.

Or. en

Obrazložitev

Natančnost je potrebna zaradi večje jasnosti, saj izdajatelj ni vedno pridobitelj.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice lahko z odstopanjem in 
po posvetovanju s Komisijo določijo, da se 
ta člen za omejeno obdobje ne uporablja 
za nove kartične sheme. 

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je spomniti, da bodo nove kartične sheme izpostavljene višjim stroškom 
poslovanja, ki bodo nesorazmerni glede na njihov ranljiv tržni položaj v primerjavi z 
obstoječimi večjimi kartičnimi sistemi. Taka določba bi za omejeno obdobje pomagala 
zgraditi učinkovito konkurenčno okolje na trgu za kartične plačilne transakcije.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija štiri leta po začetku veljavnosti 
te uredbe predloži Evropskemu parlamentu 
in Svetu poročilo o njeni uporabi. V 
poročilu obravnava zlasti ustreznost 
stopenj medbančnih provizij in mehanizme 
usmerjanja, na primer nadomestila, pri 

Komisija dve leti po začetku veljavnosti te 
uredbe predloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu poročilo o njeni uporabi. V poročilu 
obravnava zlasti ustreznost stopenj 
medbančnih provizij in mehanizme 
usmerjanja, na primer nadomestila, pri 
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čemer upošteva uporabo in stroške 
različnih načinov plačil ter stopnjo vstopa 
novih udeležencev in nove tehnologije na 
trg.

čemer upošteva uporabo in stroške 
različnih načinov plačil ter stopnjo vstopa 
novih udeležencev in nove tehnologije na 
trg.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da Komisija prve učinke uredbe na plačilni trg preuči prej kot v štirih letih, saj 
se ta trg zelo hitro razvija.


