
PA\902699PL.doc PE489.574v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2012/2040(INI)

22.5.2012

PROJEKT OPINII
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie „W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności 
realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za 
pośrednictwem urządzeń przenośnych”
(2012/2040(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Sergio Gaetano Cofferati



PE489.574v01-00 2/3 PA\902699PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\902699PL.doc 3/3 PE489.574v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. wskazuje, że chociaż płatności elektroniczne odgrywają coraz ważniejszą rolę w Europie i 
na świecie, w odniesieniu do tych form płatności nadal istnieją poważne przeszkody 
uniemożliwiające powstanie skutecznie i w pełni zintegrowanego, konkurencyjnego, 
bezpiecznego, przejrzystego i przyjaznego dla konsumentów europejskiego jednolitego 
rynku;

2. podkreśla ważną rolę płatności elektronicznych w ramach zwalczania szarej strefy, a w 
szczególności uchylania się od opodatkowania;

3. jest zdania, że zdecydowane działania w zakresie informowania konsumentów o 
warunkach i wymogach bezpiecznych płatności elektronicznych należy wdrażać na 
szczeblu europejskim, tak aby zwiększyć świadomość konsumentów i przezwyciężyć 
nieuzasadnione obawy dotyczące tych form płatności;

4. podkreśla, że w celu pełnego wykorzystania potencjału płatności elektronicznych należy 
zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa jako zabezpieczenie przed ryzykiem 
oszustwa oraz w celu ochrony szczególnie chronionych danych konsumentów; 

5. jest zdania, że należy wprowadzić standaryzację na szczeblu europejskim w formie ram 
regulacyjnych ustanawiających normy bezpieczeństwa dla każdej formy płatności 
elektronicznych oraz określających wszystkie podmioty zaangażowane w zapewnianie 
usług płatniczych oraz pośredników;

6. jest zdania, że krajowe i transgraniczne opłaty interchange w jednolitym obszarze 
płatności w euro (SEPA) powinny być ujednolicone oraz że należy stopniowo 
wprowadzać ich zakaz do ustalonego terminu oraz równolegle również stopniowo 
zakazywać narzutów, rabatów i innych działań kierunkujących wybór formy płatności, co 
przygotuje grunt pod bardziej przejrzysty europejski jednolity rynek płatności;

7. potwierdza, że podejście postulujące samoregulację nie jest wystarczające; jest zdania, że 
Komisja i EBC powinny odgrywać bardziej aktywną i przewodnią rolę w zarządzaniu 
SEPA oraz że wszystkie właściwe zainteresowane strony, w tym w szczególności 
stowarzyszenia konsumenckie, należy odpowiednio zaangażować w proces decyzyjny 
oraz przeprowadzać z nimi konsultacje.


