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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wydajne i bezpieczne systemy płatności mają istotne znacznie dla właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i dla prowadzenia transakcji gospodarczych. 
W związku z tym utworzenie wewnętrznego rynku usług płatniczych w euro (ang. Single 
Euro Payment Area, SEPA) jest bardzo ważne i musi zostać urzeczywistnione. W dniu 
28 stycznia 2008 r. uruchomiono system polecenia przelewu SEPA. Kolejny kamień milowy 
na drodze do stworzenia jednolitego obszaru płatności w euro dzięki systemom 
ogólnounijnym stanowiło uruchomienie systemu polecenia zapłaty SEPA. Pełna realizacja 
obszaru SEPA przyniesie znaczne korzyści i oszczędności szeroko pojętej gospodarce 
europejskiej. 

Elektroniczne instrumenty płatnicze funkcjonujące w całej Unii Europejskiej są jednak 
dalekie od zastąpienia płatności krajowych.  Istnieją wątpliwości co do konieczności 
standaryzacji obecnych europejskich systemów płatności przez ich ujednolicenie 
z międzynarodową procedurą IBAN i BIC. Z uwagi jednak na powolne tempo przechodzenia 
na nowe instrumenty płatnicze wśród wszystkich kategorii zainteresowanych stron rośnie 
przekonanie, że pomyślne wdrożenie może wymagać wyznaczenia wiążącego prawnie 
terminu. Dlatego aby osiągnąć pełną integrację rynku płatności, należy określić terminy 
migracji w przypadku poleceń zapłaty i poleceń przelewu. W związku z tym użytkownikom 
i dostawcom usług płatniczych należy dać wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do 
tych wymogów technicznych w celu dotrzymania terminów.  Same terminy należy ustalić tak, 
aby zapewnić dostatecznie dużo czasu na wdrożenie. Okresy 36 miesięcy w przypadku 
poleceń przelewu i 48 miesięcy w przypadku poleceń zapłaty, licząc od daty wejścia w życia 
rozporządzenia, uznaje się za odpowiednie.

Migracja do SEPA będzie odczuwalna dla użytkowników, w tym obywateli oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw, w czasie dostosowywania obecnego systemu do wspólnej 
ogólnounijnej numeracji rachunków bankowych na podstawie IBAN i BIC. Nie należy 
lekceważyć szczególnej roli konsumentów w tym procesie. Bardzo ważne, aby sektor 
bankowy ułatwiał to przejście. Banki powinny mieć obowiązek prowadzenia specjalnych, 
szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych w celu zwiększenia wiedzy społeczeństwa, 
obejmujących zwłaszcza objaśnienie konstrukcji numerów IBAN i BIC. Ponadto banki 
powinny zapewnić przejrzystą politykę informacyjną w relacjach z klientami. Przedsięwzięcia 
te uważa się za bardzo ważne dla sprawnej i prawidłowej realizacji prostych i bezpiecznych 
ogólnounijnych systemów płatności oraz dla akceptacji zmian przez obywateli europejskich.

POPRAWKI

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Techniczna normalizacja stanowi 
podwaliny integracji sieci takich jak unijny 
rynek płatności. Począwszy od 
wyznaczonego terminu wszystkie 
odpowiednie transakcje powinny być 
obowiązkowo realizowane przy użyciu 
norm opracowanych przez 
międzynarodowe lub europejskie organy 
normalizacyjne. W kontekście płatności 
byłyby to IBAN, BIC oraz służąca do 
przekazywania danych i dyspozycji 
płatniczych norma „ISO 20022 XML”. 
Stosowanie tych norm przez wszystkich 
dostawców usług płatniczych stanowi 
zatem warunek osiągnięcia pełnej 
interoperacyjności na całym terytorium 
Unii. W szczególności obowiązkowe 
stosowanie numerów IBAN i BIC należy 
w razie potrzeby propagować w państwach 
członkowskich za pomocą kompleksowych 
kampanii informacyjnych i innych działań 
wspierających, tak by umożliwić sprawne
i łatwe przejście na ogólnounijne polecenia 
przelewu i polecenia zapłaty, zwłaszcza 
w przypadku konsumentów.

(11) Techniczna normalizacja stanowi 
podwaliny integracji sieci takich jak unijny 
rynek płatności. Począwszy od 
wyznaczonego terminu wszystkie 
odpowiednie transakcje powinny być 
obowiązkowo realizowane przy użyciu 
norm opracowanych przez 
międzynarodowe lub europejskie organy 
normalizacyjne. W kontekście płatności 
byłyby to IBAN, BIC oraz służąca do 
przekazywania danych i dyspozycji 
płatniczych norma „ISO 20022 XML”. 
Stosowanie tych norm przez wszystkich 
dostawców usług płatniczych stanowi 
zatem warunek osiągnięcia pełnej 
interoperacyjności na całym terytorium 
Unii. W szczególności obowiązkowe 
stosowanie numerów IBAN i BIC należy 
propagować w państwach członkowskich 
za pomocą kompleksowych kampanii 
informacyjnych i innych działań 
wspierających, tak by terminowo 
i odpowiednio przygotować konsumentów 
do przejścia na ogólnounijne polecenia 
przelewu i polecenia zapłaty.
W szczególności banki powinny ułatwiać 
to przejście, organizując specjalne 
i szeroko zakrojone kampanie 
informacyjne w celu zwiększenia wiedzy 
obywateli oraz prowadząc przejrzystą 
politykę informacyjną w relacjach 
z klientami. Odpowiednia i szeroka 
polityka informacyjna jest konieczna do 
uzyskania akceptacji, zwłaszcza 
w odniesieniu do daleko idących zmian 
dla konsumentów.

Or. en



PA\865128PL.doc 5/25 PE462.912v01-00

PL

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Właściwe jest określenie terminów, 
z upływem których wszystkie transakcje 
polecenia przelewu i polecenia zapłaty 
powinny spełniać te wymogi techniczne, 
przy czym rynek powinien pozostać 
otwarty na dalszy rozwój i innowacje.

(12) Właściwe jest określenie terminów, 
z upływem których wszystkie transakcje 
polecenia przelewu i polecenia zapłaty 
powinny spełniać te wymogi techniczne, 
przy czym rynek powinien pozostać 
otwarty na dalszy rozwój i innowacje.
Dostawcom usług płatniczych 
i użytkownikom usług płatniczych należy 
dać wystarczająco dużo czasu na 
dostosowanie się do tych wymogów 
technicznych w celu dotrzymania tych 
terminów.  W przypadku krajowych 
transakcji płatniczych dostawcy usług 
płatniczych powinni zapewnić klientom 
detalicznym niezbędne usługi techniczne 
w celu zapewnienia sprawnego 
i bezpiecznego przejścia na wymogi 
techniczne określone w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W niektórych państwach 
członkowskich stosowane są dotychczas 
pewne instrumenty płatnicze, które są 
poleceniami przelewu lub poleceniami 
zapłaty, ale posiadają również bardzo 
szczególne funkcje, często ze względów 
historycznych bądź prawnych. Wolumen 
transakcji przypadających na te produkty 

(16) W niektórych państwach 
członkowskich stosowane są dotychczas 
pewne instrumenty płatnicze, które są 
poleceniami przelewu lub poleceniami 
zapłaty, ale posiadają również bardzo 
szczególne funkcje, często ze względów 
historycznych bądź prawnych. Ustalenie 
okresu przejściowego dla tego rodzaju 
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jest zazwyczaj bardzo niewielki, w związku 
z czym można by je zaklasyfikować jako 
produkty niszowe. Ustalenie okresu 
przejściowego dla tego rodzaju produktów 
niszowych, który byłby wystarczająco 
długi, by zminimalizować skutki migracji 
dla użytkowników usług płatniczych, 
powinno pomóc obu stronom rynku 
w skoncentrowaniu się w pierwszym 
rzędzie na migracji przeważającej części 
poleceń przelewu i poleceń zapłaty, dzięki 
czemu większość potencjalnych korzyści 
płynących ze zintegrowanego unijnego 
rynku płatności urzeczywistniłaby się 
wcześniej.

produktów niszowych, który byłby 
wystarczająco długi, by zminimalizować 
skutki migracji dla użytkowników usług 
płatniczych, powinno pomóc obu stronom 
rynku w skoncentrowaniu się w pierwszym 
rzędzie na migracji przeważającej części 
poleceń przelewu i poleceń zapłaty, dzięki 
czemu większość potencjalnych korzyści 
płynących ze zintegrowanego unijnego 
rynku płatności urzeczywistniłaby się 
wcześniej.

Or. en

Uzasadnienie

Jako produkty niszowe można określić większość, ale nie wszystkie z tych produktów. 
W niektórych państwach członkowskich istnieją specjalne instrumenty polecenia zapłaty, 
bardzo podobne do transakcji przy użyciu kart płatniczych, o dość znacznym wolumenie 
transakcji. W obu przypadkach potrzebny jest okres przejściowy.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Kwestią o zasadniczym znaczeniu dla 
praktycznego funkcjonowania 
wewnętrznego rynku płatności jest, by 
płatnicy tacy jak przedsiębiorstwa lub 
organy publiczne mogli dokonywać 
poleceń przelewu na rachunki płatnicze 
odbiorców za pośrednictwem dostawców 
usług płatniczych zlokalizowanych 
w innym państwie członkowskim, którzy 
mają zdolność odbiorczą zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem.

(17) Kwestią o zasadniczym znaczeniu dla 
praktycznego funkcjonowania 
wewnętrznego rynku płatności jest, by 
płatnicy tacy jak konsumenci,
przedsiębiorstwa lub organy publiczne 
mogli dokonywać poleceń przelewu na 
rachunki płatnicze odbiorców za 
pośrednictwem dostawców usług 
płatniczych zlokalizowanych w innym 
państwie członkowskim, którzy mają 
zdolność odbiorczą zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Właściwe organy powinny mieć 
uprawnienia umożliwiające im skuteczne 
wykonywanie zadań z zakresu nadzoru 
oraz stosowanie wszelkich niezbędnych 
środków, aby zapewnić przestrzeganie 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
przez dostawców usług płatniczych.

(18) Właściwe organy powinny mieć 
uprawnienia umożliwiające im skuteczne 
wykonywanie zadań z zakresu nadzoru 
oraz stosowanie wszelkich niezbędnych 
środków, aby zapewnić przestrzeganie 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
przez dostawców usług płatniczych oraz 
świadczenie przez nich usług 
technicznych na rzecz użytkowników 
usług płatniczych, szczególnie 
konsumentów, w celu realizacji przejścia 
na wymogi techniczne określone 
w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) transakcji płatniczych przetwarzanych 
i rozliczanych przez systemy obsługujące 
płatności o dużej wartości, w przypadku 
których zarówno pierwotny inicjator 
płatności, jak i jej końcowy odbiorca jest 
dostawcą usług płatniczych;

b) transakcji płatniczych przetwarzanych 
i rozliczanych przez systemy obsługujące 
płatności o dużej wartości;

Or. en

Uzasadnienie

System SEPA dotyczy płatności standardowych i nie powinien być rozszerzany na transakcje 
(konsumenckie) objęte systemami obsługującymi płatności o dużej wartości.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Podstawowe wymogi techniczne dotyczące 

transakcji poleceń przelewu i poleceń 
zapłaty

1. Dostawcy usług płatniczych realizują 
polecenia przelewu i polecenia zapłaty 
zgodnie z następującymi warunkami:
a) w celu identyfikacji rachunków 
płatniczych dostawcy usług płatniczych 
i użytkownicy usług płatniczych stosują 
numer IBAN niezależnie od tego, czy 
zarówno dostawca usług płatniczych 
płatnika, jak i dostawca usług płatniczych 
odbiorcy, bądź też jedyny dostawca usług 
płatniczych w transakcji płatniczej, są 
zlokalizowani w tym samym państwie 
członkowskim, czy też jeden z dostawców 
usług płatniczych jest zlokalizowany 
w innym państwie członkowskim;
b) przy przekazywaniu transakcji 
płatniczych do innego dostawcy usług 
płatniczych lub do innego systemu 
płatności dostawcy usług płatniczych 
stosują formaty komunikatów oparte na 
normie ISO 20022 XML lub normie po 
niej następującej;
c) jeżeli użytkownik usług płatniczych 
inicjuje lub otrzymuje pojedyncze 
transfery środków, które są przekazywane 
w ramach komunikacji międzyprocesowej 
lub łączone na potrzeby przekazu, stosuje 
się formaty komunikatów oparte na 
normie ISO 20022 XML lub normie po 
niej następującej;
d) dostawcy usług płatniczych, w terminie 
określonym w art. 5 dla określonej usługi 
płatniczej, na wniosek użytkownika usługi 
płatniczej przyjmują od niego inicjację 
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transakcji w formacie określonym 
w lit. c);
e) dostawcy usług płatniczych, w terminie 
...*, na wniosek użytkownika usługi 
płatniczej wysyłają lub udostępniają mu 
informacje na temat transakcji płatniczej 
w formacie określonym w lit. c).
2. Oprócz wymogów określonych w ust. 1 
do transakcji poleceń zapłaty mają 
zastosowanie następujące wymogi:
a) jedynie raz przed pierwszą transakcją 
polecenia zapłaty płatnik udostępnia 
odbiorcy swój IBAN oraz, w stosownych 
przypadkach, BIC swojego dostawcy usług 
płatniczych.
b) wraz z pierwszą transakcją polecenia 
zapłaty, wraz z jednorazowymi 
transakcjami polecenia zapłaty oraz przy 
każdej kolejnej transakcji polecenia 
zapłaty odbiorca przekazuje swojemu 
dostawcy usług płatniczych informacje 
dotyczące upoważnienia, a dostawca usług 
płatniczych odbiorcy przekazuje dostawcy 
usług płatniczych płatnika te dotyczące 
upoważnienia informacje przy każdej 
transakcji polecenia zapłaty;
c) płatnik może: 
(i) udzielić swojemu dostawcy usług 
płatniczych polecenia ograniczenia inkasa 
z tytułu poleceń zapłaty do określonej 
kwoty lub określonej częstości lub obu 
takich określonych pułapów; lub
(ii) udzielić swojemu dostawcy usług 
płatniczych polecenia zablokowania 
wszelkich poleceń zapłaty z rachunku 
płatnika lub zablokowania wszelkich 
poleceń zapłaty przedkładanych przez 
określonego odbiorcę lub większą ich 
liczbę oraz dopuszczenia realizacji 
poleceń zapłaty przedkładanych wyłącznie 
przez określonego odbiorcę lub większą 
ich liczbę;
d) wykluczenie prawa do zwrotu jest 
możliwe jedynie, gdy w upoważnieniu do 
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płatności określono:
(i) dokładną kwotę transakcji płatniczej 
i jej ewentualną częstość; oraz
(ii) wyraźną zgodę płatnika dotyczącą 
wykluczenia prawa do zwrotu;
e) jeżeli prawo do zwrotu zostało 
wykluczone, bez uszczerbku dla lit. d), 
dostawca usług płatniczych płatnika 
weryfikuje każdą transakcję polecenia 
zapłaty i kontroluje – przed obciążeniem 
rachunku płatnika, na podstawie 
informacji dotyczących upoważnienia –
czy kwota przedłożonej transakcji 
polecenia zapłaty odpowiada kwocie 
uzgodnionej w upoważnieniu;
f) zgoda jest udzielana zarówno odbiorcy, 
jak i dostawcy usług płatniczych płatnika 
(bezpośrednio lub za pośrednictwem 
odbiorcy), a upoważnienia, wraz 
z późniejszymi zmianami i/lub ich 
cofnięciem, są przechowywane przez 
odbiorcę lub przez stronę trzecią 
w imieniu odbiorcy, procedura udzielania 
takiej zgody na polecenie zapłaty jest 
uzgadniana między płatnikiem a dostawcą 
usług płatniczych płatnika.
3. Oprócz wymogów określonych w ust. 1, 
w odniesieniu do transakcji polecenia 
przelewu – odbiorca akceptujący 
polecenia przelewu udostępnia swoim 
płatnikom swój IBAN oraz BIC swojego 
dostawcy usług płatniczych przy każdym 
żądaniu dokonania polecenia przelewu..
4. Oprócz ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu 
do transakcji polecenia przelewu 
i polecenia zapłaty zastosowanie mają 
dodatkowe wymogi techniczne określone 
w załączniku. Zgodnie z art. 12 Komisja 
jest uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych mających na celu zmianę 
załącznika, aby uwzględnić postęp 
techniczny i rozwój rynku.
Jeżeli – w razie bezpośredniego 
zagrożenia dla stabilności i właściwego 
funkcjonowania systemów płatności –
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wymagać tego będzie szczególnie pilny 
charakter sprawy, procedura, o której 
mowa w art. 15, ma zastosowanie do 
aktów delegowanych przyjętych na 
podstawie niniejszego artykułu.
* Dz.U. – wpisać datę: 48 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymogi dotyczące transakcji poleceń 
przelewu i poleceń zapłaty

Terminy migracji dotyczące transakcji 
poleceń przelewu i poleceń zapłaty

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej w terminie [wpisać 
konkretną datę – 12 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] polecenia przelewu są 
realizowane zgodnie z wymogami 
technicznymi określonymi w pkt 1 i 2 
załącznika.

1. Najpóźniej w terminie ...* polecenia 
przelewu są realizowane zgodnie 
z wymogami technicznymi określonymi 
w art. 4a ust. 1 i 3 oraz pkt 1 i 2 
załącznika.

* Dz.U. – wpisać datę: 36 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Jeden termin migracji w przypadku poleceń przelewu i poleceń zapłaty, dla przejrzystości 
i uproszczenia.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Najpóźniej w terminie [wpisać 
konkretną datę – 24 miesiące od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] polecenia zapłaty są 
realizowane zgodnie z przepisami art. 6 
oraz wymogami technicznymi określonymi 
w pkt 1 i 3 załącznika.

2. Najpóźniej w terminie ...* polecenia 
zapłaty są realizowane zgodnie 
z przepisami art. 6 oraz wymogami 
technicznymi określonymi w art. 4a ust. 1 
i 2 oraz pkt 1 i 3 załącznika.

* Dz.U. – wpisać datę: 48 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli płatnik upoważnił odbiorcę 
przed datą, o której mowa w art. 5 ust. 2 
lub która wynika z ust. 3, do gromadzenia 
powtarzających się poleceń zapłaty, 
upoważnienie to uznaje się za zgodę 
udzieloną przez płatnika jego dostawcy 
usług płatniczych na wykonanie poleceń 
zapłaty zgromadzonych przez tego 
odbiorcę.

Or. en
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Uzasadnienie

W zbiorze reguł dotyczących SEPA opisano, w jaki sposób można przeprowadzić migrację 
dotychczasowych upoważnień. Ogranicza się to jednak do „procedur na szczeblu krajowym” 
i uniemożliwiałoby transgraniczne wykorzystanie dotychczasowych upoważnień.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) płatnik nie jest obciążany za 
transakcje R wynikające 
z niewystarczających środków na 
rachunku płatnika do chwili, gdy należna 
jest płatność z tytułu polecenia zapłaty;

Or. en

Uzasadnienie

Płatnik powinien być odpowiedzialny za wielostronne opłaty interchange jedynie w przypadku 
transakcji R zainicjowanych z powodu braku wystarczających środków na jego rachunku 
w chwili, gdy należna jest płatność z tytułu polecenia zapłaty. Jest bardzo mało 
prawdopodobne, by jakiekolwiek inne transakcje R były inicjowane przez płatnika. Inne 
strony nie powinny mieć możliwości przenoszenia na płatnika opłat za transakcje R 
niezainicjowane przez płatnika.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) odbiorca, dostawca usług płatniczych 
odbiorcy lub dostawca usług płatniczych 
płatnika może przenosić opłaty za 
transakcje R na płatnika jedynie, gdy 
płatnik jest odpowiedzialny za niewłaściwe 
przeprowadzenie tych transakcji;

Or. en
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Uzasadnienie

Ibid.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wysokość opłat nie przekracza 
rzeczywistych kosztów obsługi transakcji 
R przez najtańszego porównywalnego
dostawcę usług płatniczych, którego pod 
względem wolumenu transakcji 
i charakteru usług można uznać za 
reprezentatywną stronę wielostronnego 
porozumienia;

c) wysokość opłat nie przekracza 
rzeczywistych kosztów obsługi transakcji 
R przez najtańszego dostawcę usług 
płatniczych uczestniczącego
w wielostronnym porozumieniu
najbardziej ekonomicznego pod względem 
wolumenu transakcji i charakteru usług;

Or. en

Uzasadnienie

Pojedynczy punkt odniesienia nie jest właściwy, gdyż koszty przetwarzania różnią się 
u poszczególnych dostawców usług płatniczych i w poszczególnych państw członkowskich. 
Dlatego za punkt odniesienia przyjmuje się najtańszego uczestniczącego dostawcę usług.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja monitoruje opłaty za 
transakcje R, przewidziane w ust. 2, 
pobierane w państwach członkowskich. 
Komisja dba, aby z biegiem czasu 
osiągnięta została jednolitość opłat za 
transakcje R i aby opłaty za transakcje R 
nie różniły się w poszczególnych 
państwach członkowskich w stopniu 
powodującym nierówność warunków 
konkurencji.
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Or. en

Uzasadnienie

Z biegiem czasu transakcje R powinny zostać wyrównane do rzeczywistych kosztów obsługi 
przez najbardziej ekonomicznego dostawcę usług płatniczych. W międzyczasie Komisja 
powinna monitorować, czy różnice w opłatach za transakcje R w poszczególnych państwach 
członkowskich nie zagrażają równości warunków konkurencji w przypadku transakcji 
transgranicznych. 

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Wymogi w zakresie informacji

1. Dla zagwarantowania, że standaryzacja 
transakcji oraz obowiązkowe stosowanie 
IBAN i BIC zostaną zaakceptowane przez 
obywateli Unii, państwa członkowskie 
i banki prowadzą specjalne, szerokie 
kampanie informacyjne, aby zwiększyć 
wiedzę obywateli i odpowiednio wyjaśnić 
konsekwencje dla transakcji krajowych 
i międzynarodowych.
2. Banki ułatwiają przejście swoim 
klientom, prowadząc przejrzystą politykę 
informacyjną w relacjach z klientami, 
w szczególności w odniesieniu do 
obowiązkowego stosowania IBAN i BIC.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
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delegowanych, o których mowa w art. 5 
ust. 4, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony. Jeśli wymaga tego 
szczególnie pilny charakter sprawy, 
zastosowanie ma art. 15.

delegowanych, o których mowa w art. 4a 
ust. 4 i art. 5 ust. 4, powierza się Komisji 
na czas nieokreślony. 

Or. en

Uzasadnienie

W celu dostosowania do art. 4a (nowego).

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przekazanie uprawnień przewidziane 
w art. 5 ust. 4 może zostać odwołane 
w dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę.

1. Przekazanie uprawnień przewidziane 
w art. 4a ust. 4 i art. 5 ust. 4 może zostać 
odwołane w dowolnym momencie przez 
Parlament Europejski lub Radę.

Or. en

Uzasadnienie

W celu dostosowania do art. 4a (nowego).

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu [wpisać konkretną datę – 3 lata 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Europejskiemu Bankowi 
Centralnemu sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego rozporządzenia, 
w stosownych przypadkach wraz 
z odpowiednim wnioskiem 

W ciągu ...* Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Europejskiemu Bankowi 
Centralnemu sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego rozporządzenia, 
w stosownych przypadkach wraz 
z odpowiednim wnioskiem 
ustawodawczym.
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ustawodawczym.
* Dz.U. – wpisać datę: 5 lat od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany termin w przypadku poleceń zapłaty wynosi 4 lata od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia (art. 5 ust. 2); sprawozdanie z jego stosowania zostanie 
przedstawione rok później.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. W okresie migracji aż do daty 
określonej w art. 5 dostawca usług 
płatniczych zapewnia swoim klientom 
detalicznym usługi techniczne niezbędne 
w przypadku krajowych transakcji 
płatniczych, umożliwiając im techniczne 
i bezpieczne przejście z BBAN na 
odpowiedni IBAN przez danego dostawcę 
usług płatniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Dostawcy usług płatniczych powinni udzielać niezbędnego wsparcia technicznego w celu 
zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przejścia konsumentów na IBAN i BIC.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowani w państwie członkowskim, 

2. Dostawcy usług płatniczych 
zlokalizowani w państwie członkowskim, 
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którego walutą nie jest euro, spełniają 
określone w art. 4 i w pkt 1 i 2 załącznika 
wymogi dotyczące transakcji poleceń 
przelewu denominowanych w euro oraz 
określone w art. 4 i pkt 1 i 3 załącznika 
wymogi dotyczące transakcji poleceń 
zapłaty denominowanych w euro 
w terminie [wpisać konkretny miesiąc –
4 lata od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia]. Jeżeli jednak euro 
zostanie wprowadzone jako waluta 
w takim państwie członkowskim przed 
upływem [wpisać konkretną datę – 3 lata 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia], dostawcy usług 
płatniczych zlokalizowani w tym państwie 
członkowskim spełniają te wymogi 
w terminie jednego roku od daty wejścia 
tego państwa członkowskiego do strefy 
euro.

którego walutą nie jest euro, spełniają 
określone w art. 4 i w pkt 1 i 2 załącznika 
wymogi dotyczące transakcji poleceń 
przelewu denominowanych w euro oraz 
określone w art. 4 i pkt 1 i 3 załącznika 
wymogi dotyczące transakcji poleceń 
zapłaty denominowanych w euro 
w terminie ...*. Jeżeli jednak euro zostanie 
wprowadzone jako waluta w takim 
państwie członkowskim przed upływem 
[wpisać konkretną datę – 3 lata od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia], dostawcy usług 
płatniczych zlokalizowani w tym państwie 
członkowskim spełniają te wymogi 
w terminie dwóch lat od daty wejścia tego 
państwa członkowskiego do strefy euro.

* Dz.U. – wpisać datę: 4 lata od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 18 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 924/2009
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. w art. 6 słowa „przed dniem 1 listopada 
2012 r.” zastępuje się słowami „przed 
[wpisać konkretną datę – 24 miesiące od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia]”;

1. w art. 6 słowa „przed dniem 1 listopada 
2012 r.” zastępuje się słowami  „przed ... 
*”.

* Dz.U. – wpisać datę: 48 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu dostosowania do proponowanego art. 5 ust. 2.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 18 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 924/2009
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ust. 1 słowa „przed dniem 1 listopada 
2012 r.” zastępuje się słowami „przed 
[wpisać konkretną datę – 24 miesiące od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia]”;

a) w ust. 1 słowa „przed dniem 1 listopada 
2012 r.” zastępuje się słowami  „przed ... ”.

* Dz.U. – wpisać datę: 48 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 18 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 924/2009
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ust. 2 słowa „przed dniem 1 listopada 
2012 r.” zastępuje się słowami „przed 
[wpisać konkretną datę – 24 miesiące od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia]”;

b) w ust. 2 słowa „przed dniem 1 listopada 
2012 r.” zastępuje się słowami  „przed 
... *”.

* Dz.U. – wpisać datę: 48 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 18 — punkt 2 — litera c)
Rozporządzenie (WE) nr 924/2009
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w ust. 3 słowa „przed dniem 1 listopada 
2012 r.” zastępuje się słowami „przed 
[wpisać konkretną datę – 24 miesiące od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia]”;

c) w ust. 3 słowa „przed dniem 1 listopada 
2012 r.” zastępuje się słowami  „przed 
... *”.

* Dz.U. – wpisać datę: 48 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Poniższe wymogi techniczne mają 
zastosowanie zarówno do poleceń 
przelewu, jak i do poleceń zapłaty:

(1) Poniższe wymogi techniczne –
uzupełniające podstawowe wymogi 
techniczne określone w art. 4a – mają 
zastosowanie zarówno do poleceń 
przelewu, jak i do poleceń zapłaty:

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) W celu identyfikacji rachunków 
płatniczych dostawcy usług płatniczych 

skreślona
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i użytkownicy usług płatniczych stosują 
numer IBAN niezależnie od tego, czy 
zarówno dostawca usług płatniczych 
płatnika, jak i dostawca usług płatniczych 
odbiorcy, bądź też jedyny dostawca usług 
płatniczych w transakcji płatniczej, są 
zlokalizowani w tym samym państwie 
członkowskim, czy też jeden z dostawców 
usług płatniczych jest zlokalizowany 
w innym państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Przy przekazywaniu transakcji 
płatniczych do innego dostawcy usług 
płatniczych lub do innego systemu 
płatności dostawcy usług płatniczych 
stosują formaty komunikatów oparte na 
normie ISO 20022 XML.

skreślona

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Jeżeli użytkownik usług płatniczych 
inicjuje lub otrzymuje pojedyncze 
transfery środków, które są łączone na 
potrzeby przekazu, stosuje się formaty 
komunikatów oparte na normie ISO 
20022 XML.

skreślona

Or. en
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Odbiorca akceptujący polecenia 
przelewu udostępnia swoim płatnikom 
swój IBAN oraz BIC swojego dostawcy 
usług płatniczych przy każdym żądaniu 
dokonania polecenia przelewu.

skreślona

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik 1 – punkt 2 – litera b) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) nazwisko lub nazwę płatnika i/lub 
IBAN rachunku płatnika;

(i) nazwisko lub nazwę płatnika,

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych krajach europejskich numer rachunku bankowego uznawany jest za szczególnie 
sensytywne dane osobowe i jego podawanie osobom trzecim podlega ograniczeniom. Z uwagi 
na ryzyko oszustw IBAN rachunku płatnika nigdy nie powinien być podawany odbiorcy 
automatycznie i bez zgody płatnika.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Jedynie raz przed pierwszą transakcją 
polecenia zapłaty płatnik udostępnia 
odbiorcy swój IBAN oraz, w stosownych 

skreślona
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przypadkach, BIC swojego dostawcy usług 
płatniczych.

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Wraz z pierwszą transakcją polecenia 
zapłaty, wraz z jednorazowymi 
transakcjami polecenia zapłaty oraz przy 
każdej kolejnej transakcji polecenia 
zapłaty odbiorca przekazuje swojemu 
dostawcy usług płatniczych informacje 
dotyczące upoważnienia. Dostawca usług 
płatniczych odbiorcy przekazuje dostawcy 
usług płatniczych płatnika te dotyczące 
upoważnienia informacje przy każdej 
transakcji polecenia zapłaty.

skreślona

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Płatnik może udzielić swojemu 
dostawcy usług płatniczych polecenia 
ograniczenia inkasa z tytułu poleceń 
zapłaty do określonej kwoty lub określonej 
częstości lub obu takich określonych 
pułapów.

skreślona

Or. en
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik 1 – punkt 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Jeżeli umowa między płatnikiem 
a odbiorcą wyklucza prawo do zwrotu, na 
żądanie płatnika dostawca usług 
płatniczych płatnika kontroluje przed 
obciążeniem rachunku płatnika każdą 
transakcję polecenia zapłaty – na 
podstawie dotyczących upoważnienia 
informacji – pod kątem tego, czy kwota 
przedłożonej transakcji polecenia zapłaty 
odpowiada kwocie uzgodnionej 
w upoważnieniu.

skreślona

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik 1 – punkt 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) Płatnik może udzielić swojemu 
dostawcy usług płatniczych polecenia 
zablokowania wszelkich poleceń zapłaty 
z rachunku płatnika lub zablokowania 
wszelkich poleceń zapłaty przedkładanych 
przez określonego odbiorcę lub większą 
ich liczbę lub dopuszczenia realizacji 
poleceń zapłaty przedkładanych wyłącznie 
przez określonego odbiorcę lub większą 
ich liczbę.

skreślona

Or. en
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) Zgoda jest udzielana zarówno odbiorcy, 
jak i dostawcy usług płatniczych płatnika 
(bezpośrednio lub za pośrednictwem 
odbiorcy), a upoważnienia, wraz 
z późniejszymi zmianami i/lub ich 
cofnięciem, są przechowywane przez 
odbiorcę lub przez stronę trzecią 
w imieniu odbiorcy.

skreślona

Or. en


