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Všeobecný súd potvrdzuje rozhodnutie Komisie, ktoré zakazuje mnohostranné 
výmenné poplatky uplatňované MasterCard 

 

Rozhodnutím z 19. decembra 20071, Európska komisia rozhodla, že mnohostranné výmenné 
poplatky (CMI) uplatňované v rámci platobného systému platieb uskutočnených prostredníctvom 
kariet MasterCard sú v rozpore s právom hospodárskej súťaže. 

CMI sa rovnajú zlomku ceny transakcie platobnou kartou, ktorý si ponecháva banka vydávajúca 
platobnú kartu. Cena CMI je prenesená na obchodníkov vo všeobecnejšom rámci poplatkov, ktoré 
im finančná inštitúcia, ktorá spravuje ich transakcie, fakturuje za používanie platobných kariet. 

Rozhodnutie Komisie sa týka len CMI v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru alebo 
Eurozóny, ktoré sa uplatňujú v prípade, že výmenné poplatky nie sú stanovené bilaterálne medzi 
vydávajúcimi a prijímajúcimi bankami alebo kolektívne na vnútroštátnej úrovni. 

Komisia rozhodla, že účelom CMI bolo stanovovať minimálnu výšku poplatkov fakturovaných 
obchodníkom a z tohto dôvodu predstavujú obmedzenie hospodárskej súťaže prostredníctvom 
cien medzi prijímajúcimi bankami na úkor obchodníkov. Komisia sa okrem iného domnievala, že 
nebolo preukázané, že CMI viedli k zvýšeniu efektívnosti, ktorá by mohla odôvodniť účinky 
obmedzujúce hospodársku súťaž. 

Preto uložila platobnej organizácii MasterCard a spoločnostiam, ktoré ju zastupujú (MasterCard 
Inc. a jej dcérskym spoločnostiam MasterCard Europe a MasterCard International Inc.), aby 
ukončili porušovanie tým, že do šiestich mesiacov formálne zrušia predmetné CMI. V prípade 
nesplnenia tejto povinnosti sa im uloží pokuta vo výške 3,5 % ich konsolidovaného denného 
svetového obratu. 

Spoločnosti zastupujúce MasterCard sa obrátili na Všeobecný súd s návrhom, aby zrušil 
rozhodnutie Komisie. Viacero finančných inštitúcií vstúpilo do konania na podporu týchto 
spoločností (Banco Santander, SA, Royal Bank of Scotland plc, HSBC Bank plc, Bank of Scotland 
plc, Lloyds TSB Bank plc, MBNA Europe Bank Ltd). Spojené kráľovstvo, ako aj dve združenia 
obchodníkov (British Retail Consortium a EuroCommerce AISBL) vstúpili do konania na podporu 
Komisie. 

Vo svojom rozsudku z dnešného dňa Všeobecný súd zamietol túto žalobu a potvrdil rozhodnutie 
Komisie. 

Všeobecný súd neprijal argumentáciu založenú na objektívnej nevyhnutnosti CMI pre 
fungovanie platobného systému MasterCard. Tvrdilo sa najmä, že bez vyberania CMI by boli 
finančné inštitúcie nútené ponúkať svojim zákazníkom iný typ platobných kariet alebo znížiť 
výhody poskytované držiteľom kariet, čo by mohlo ohroziť životaschopnosť systému MasterCard. 
Všeobecný súd uvádza, že finančným inštitúciám plynú z ich vydávateľskej činnosti aj iné 
                                                 
1 Rozhodnutie Komisie K(2007) 6474 v konečnom znení z 19. decembra 2007, ktoré sa týka konania podľa článku 81 
[ES] a článku 53 Dohody o EHP (Veci COMP/34.579 – MasterCard, COMP/36.518 – EuroCommerce, COMP/38.580 – 
Commercial cards). 
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významné príjmy a finančné výhody, než CMI, a domnieva sa, že je málo pravdepodobné, že 
v prípade neexistencie CMI by významný počet bánk ukončil alebo obmedzil podstatným 
spôsobom vydávanie kariet MasterCard alebo zmenil podmienky ich vydávania takým 
spôsobom, že držitelia kariet by začali uprednostňovať iné spôsoby platenia alebo iné 
platobné karty. 

Keďže CMI nie sú objektívne nevyhnutné pre fungovanie systému MasterCard, Komisia bola 
oprávnená preskúmať ich účinky na hospodársku súťaž samostatne, a nemusela ich preskúmať 
spoločne s účinkami systému MasterCard, s ktorými súviseli. Túto analýzu účinkov CMI na 
hospodársku súťaž Všeobecný súd potvrdil, takže Komisia mohla právoplatne rozhodnúť, že 
v prípade ich neexistencie by mohli obchodníci vykonávať vyšší konkurenčný nátlak na 
výšku poplatkov, ktoré sú im fakturované za používanie platobných kariet. 

Komisii sa tiež vytýkalo, že CMI kvalifikovala ako rozhodnutie združenia podnikov, hoci 
MasterCard Inc. už nie je od svojho uvedenia na burzu cenných papierov 25. mája 2006 
kontrolovaná finančnými inštitúciami zúčastňujúcimi sa systému MasterCard a že tieto finančné 
inštitúcie nezohrávajú žiadnu úlohu pri stanovovaní výšky CMI. Všeobecný súd v súvislosti s touto 
argumentáciou uvádza, že finančné inštitúcie aj naďalej kolektívne vykonávali rozhodovaciu 
právomoc, pokiaľ ide o základné aspekty fungovania platobnej organizácie MasterCard, a to tak na 
vnútroštátnej, ako aj na európskej úrovni. Tiež uvádza existenciu zhody záujmov medzi platobnou 
organizáciou MasterCard a finančnými inštitúciami, pokiaľ ide o stanovenie CMI na vysokej úrovni. 
Všeobecný súd z toho odvodzuje, že aj napriek zmenám, ktoré prinieslo uvedenie MasterCard 
Inc. na burzu cenných papierov, platobná organizácia MasterCard naďalej predstavovala 
inštitucionalizovanú formu koordinácie správania zúčastnených finančných inštitúcií. 
Komisia mohla teda správne kvalifikovať CMI ako rozhodnutia združenia podnikov. 

Napokon, s odkazom na prínos systému MasterCard, pokiaľ ide o technický a ekonomický 
pokrok – a najmä na objektívne výhody, ktoré prinášajú platobné karty Mastercard ich držiteľom 
a obchodníkom (záruka za zaplatenie, rýchlosť vyrovnania transakcií, zvýšenie počtu transakcií…) 
– spoločnosti zastupujúce MasterCard a niektoré finančné inštitúcie uvádzali, že Komisia mala 
udeliť CMI výnimku. Všeobecný súd odmieta aj túto argumentáciu, pričom najmä uvádza, že 
metódy stanovovania výšky CMI mali jednak tendenciu nadhodnocovať náklady, ktoré 
znášajú finančné inštitúcie v súvislosti s vydávaním platobných kariet a jednak 
nedostatočne oceňovali výhody, ktoré plynú obchodníkom z tohto spôsobu platenia. 

 
UPOZORNENIE: Odvolanie proti rozhodnutiu Všeobecného súdu obmedzujúce sa len na právne otázky 
možno podať na Súdny dvor do dvoch mesiacov od jeho doručenia. 
 
UPOZORNENIE: Žalobou o neplatnosť sa možno domáhať zrušenia aktov inštitúcie Únie, ktoré sú v rozpore 
s právom Únie. Za určitých podmienok môžu členské štáty, európske inštitúcie a jednotlivci podať žalobu 
o neplatnosť na Súdny dvor alebo na Všeobecný súd. Ak je žaloba dôvodná, akt sa zruší. Dotknutá inštitúcia 
je povinná vykonať nápravu, pokiaľ ide o prípadnú právnu medzeru, ktorá vznikla v dôsledku zrušeného 
aktu. 

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Všeobecný súd. 

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku. 

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki  (+352) 4303 5499 

Fotografie z vyhlásenia rozsudku sú k dispozícii na "Europe by Satellite"   (+32) 2 2964106 
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