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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.    /2001

af             

om grænseoverskridende betalinger i euro

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank3,

efter proceduren i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 270 E af 25.9.2001, s. 270.
2 Udtalelse afgivet den (endnu ikke offentliggjort i EFT).
3 EFT C 308 af 1.11.2001, s. 17.
4 Europa-Parlamentets udtalelse af 15.11.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles

holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af ...
(endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) Med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/5/EF af 27.  januar 1997 om grænseover-

skridende pengeoverførsler1 tilstræbtes det at forbedre de grænseoverskridende pengeover-

førselstjenester, herunder effektiviteten af disse. Formålet var at give især forbrugere og små

og mellemstore virksomheder mulighed for hurtigt, sikkert og billigt at foretage pengeover-

førsler fra den ene del af Fællesskabet til den anden. Sådanne grænseoverskridende penge-

overførsler og betalinger er som helhed stadig overordentligt dyre i forhold til betalinger på

nationalt plan. Resultaterne af en undersøgelse, der er foretaget af Kommissionen og offent-

liggjort den 20. september 2001, viser, at forbrugerne får utilstrækkelige eller slet ingen

oplysninger om omkostningerne ved overførsler, og at de gennemsnitlige omkostninger ved

grænseoverskridende pengeoverførsler næsten ikke har ændret sig siden 1993, da der blev

foretaget en tilsvarende undersøgelse.

(2) I Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet af 31. januar 2001 om detail-

betalinger i det indre marked og Europa-Parlamentets beslutninger af 26. oktober 2000 og

4. juli 2001 om henholdsvis Kommissionens meddelelse og om foranstaltninger til at lette de

økonomiske beslutningstageres overgang til euroen samt Den Europæiske Centralbanks rap-

porter af september 1999 og september 2000 om forbedring af de grænseoverskridende beta-

lingstjenester understreges det, at der er et påtrængende behov for effektive forbedringer på

dette område.

(3) Ifølge Kommissionens meddelelse af 3. april 2001 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Øko-

nomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den  Europæiske Centralbank om forbere-

delserne til indførelsen af eurosedler og -mønter erklærede Kommissionen at ville gøre alt,

hvad der står i dens magt, og træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at omkost-

ningerne ved grænseoverskridende transaktioner kommer til at ligge tættere på omkostninger-

ne ved nationale transaktioner, og at euro-området i denne henseende bliver gennemsigtigt og

håndgribeligt for den europæiske borger som et "indre betalingsområde".

                                                
1 EFT L 43 af 14.2.1997, s. 25.
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(4) I forhold til det erklærede mål, som på ny blev bekræftet ved indførelsen af kontopenge i

euro, om at opnå en gebyrordning for euroen, der er om ikke identisk, så dog lignende, er der

ikke konstateret noget nævneværdigt resultat med hensyn til at nedbringe omkostningerne ved

grænseoverskridende betalinger i forhold til omkostningerne ved betalinger på nationalt plan.

(5) Antallet af grænseoverskridende betalinger har været stadig stigende siden gennemførelsen af

det indre marked. I dette område uden indre grænser er betalingerne blevet lettet gennem ind-

førelsen af euroen.

(6) Det forhold, at størrelsen af gebyrerne for grænseoverskridende betalinger fortsat ligger over

gebyrerne for nationale betalinger, hæmmer den grænseoverskridende samhandel og er såle-

des til hinder for, at det indre marked kan fungere tilfredsstillende. Dette vil også kunne på-

virke tilliden i forbindelse med anvendelsen af euroen. For at det indre marked kan fungere

tilfredsstillende, er det derfor nødvendigt at sikre, at gebyrer for grænseoverskridende betalin-

ger i euro er de samme som gebyrerne for betalinger i euro inden for en medlemsstat, hvilket

også vil styrke tilliden til euroen.

(7) For grænseoverskridende elektroniske betalingstransaktioner i euro bør princippet om lige

store gebyrer gælde under hensyntagen til fristerne for tilpasning og til den øgede arbejds-

byrde for betalingsinstitutterne i forbindelse med overgangen til euroen fra den 1. juli 2002.

For at gøre det muligt at tilvejebringe den nødvendige infrastruktur og de nødvendige betin-

gelser bør der indføres en overgangsperiode for grænseoverskridende pengeoverførsler indtil

den 1. juli 2003.

(8) Det er ikke hensigtsmæssigt på nuværende stadium at anvende princippet om ens gebyrer på

papirchecks, da disse ifølge sagens natur ikke åbner mulighed for en lige så effektiv behand-

ling som den, der gælder for andre betalingsmidler, især elektroniske betalinger. Derimod bør

princippet vedrørende gennemsigtighed med hensyn til gebyrer også gælde for checks.
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(9) For at give kunden mulighed for at vurdere omkostningerne ved en grænseoverskridende be-

taling er det nødvendigt, at han får oplysning om de opkrævede gebyrer og eventuelle ændrin-

ger deraf. Det samme gælder i de tilfælde, hvor en anden valuta end euroen er involveret i den

grænseoverskridende eurobetalingstransaktion.

(10) Denne forordning er ikke til hinder for, at betalingsinstitutterne kan fastsætte en samlet tarif,

der omfatter forskellige betalingstjenester, når blot der ikke gøres forskel mellem grænseover-

skridende betalinger og nationale betalinger.

(11) Det er også vigtigt, at det gøres lettere for betalingsinstitutterne at udføre grænseoverskri-

dende betalinger. I den forbindelse bør standardiseringsbestræbelserne fremmes, især brugen

af det internationale bankkontonummer (IBAN)1 og bankidentifikationsnummeret (BIC)2,

som er nødvendige for automatiseret behandling af grænseoverskridende pengeoverførsler.

Det skønnes at være af afgørende betydning, at der gøres størst mulig brug af disse numre.

Desuden bør andre foranstaltninger, som medfører ekstra omkostninger, ophæves, således at

de gebyrer, kunderne betaler for grænseoverskridende betalinger, kan nedsættes.

(12) For at lette byrden for de betalingsinstitutter, der udfører grænseoverskridende betalinger, bør

der ske en gradvis afvikling af forpligtelserne til at foretage systematisk indberetning på na-

tionalt plan af hensyn til betalingsbalancestatistikken.

(13) For at sikre overholdelsen af denne forordning bør medlemsstaterne drage omsorg for, at der

findes fyldestgørende og effektive klageprocedurer til bilæggelse af eventuelle tvister mellem

en ordregiver og hans betalingsinstitut eller mellem en modtager og hans betalingsinstitut, idet

de eksisterende procedurer i givet fald benyttes.

(14) Det er ønskeligt, at Kommissionen allerede i juli 2004 forelægger en rapport om anvendelsen

af denne forordning.

                                                
1 ISO-standard nr. 13613.
2 ISO-standard nr. 9362.
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(15) Der skal fastlægges en procedure, der ligeledes gør det muligt at anvende denne forordning på

grænseoverskridende betalinger, der udføres i en anden medlemsstats valuta, når denne med-

lemsstat træffer beslutning herom -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

I denne forordning fastsættes bestemmelser om grænseoverskridende betalinger i euro for at sikre,

at gebyrerne for disse betalinger er de samme som gebyrerne for betalinger i euro, som sker inden

for en medlemsstat.

Forordningen finder anvendelse på grænseoverskridende betalinger i euro på indtil 50 000 EUR

inden for Fællesskabet.

Denne forordning finder ikke anvendelse på grænseoverskridende betalinger, som sker mellem in-

stitutter for disses regning.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a) "Grænseoverskridende betalinger":

i) "grænseoverskridende pengeoverførsler": transaktioner, der udføres på en ordregivers

initiativ via et institut eller en af dettes filialer i en medlemsstat med henblik på at stille

en sum penge til rådighed for en modtager i et institut eller en af dettes filialer i en

anden medlemsstat. Ordregiver og modtager kan være én og samme person



14562/1/01 REV 1 KSH/lbp 6
DG I   DA

ii) "grænseoverskridende elektroniske betalingstransaktioner":

− grænseoverskridende overførsler af penge foretaget ved hjælp af et elektronisk

betalingsinstrument bortset fra overførsler, der bestilles og udføres af institutter

− grænseoverskridende hævning af kontanter ved hjælp af et elektronisk betalingsin-

strument og opladning (og tømning) af et elektronisk pengeinstrument i pengeauto-

mater eller selvbetjeningsterminaler hos udsteder eller i institutter, der er kontrakt-

mæssigt forpligtet til at acceptere betalingsinstrumentet

iii) "grænseoverskridende checks": papirchecks som defineret i Genève-konventionen om

indførelse af en ensartet checklov af 19. marts 1931, som er trukket på et institut belig-

gende inden for Fællesskabet, og som anvendes til grænseoverskridende betalinger in-

den for Fællesskabet

b) "elektronisk betalingsinstrument": et betalingsinstrument med fjernadgang og et elektronisk

pengeinstrument, der sætter indehaveren i stand til at foretage en eller flere elektroniske beta-

lingstransaktioner

c) "betalingsinstrument med fjernadgang": et instrument, hvormed indehaveren får adgang til

penge på sin konto i et institut og mulighed for at foretage betalinger til en modtager, og

hvortil der normalt kræves et personligt identifikationsnummer og/eller en anden tilsvarende

legitimation. Betalingsinstrumenter med fjernadgang består især af betalingskort (dvs. kredit-

kort, debetkort, kontokort eller genopladelige betalingskort) og kort til anvendelse i forbin-

delse med telefonbanktransaktioner og home-banking. Denne definition omfatter ikke græn-

seoverskridende pengeoverførsler
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d) "elektronisk pengeinstrument": et genopladeligt betalingsinstrument (forudbetalt kort eller

kort med computerhukommelse) hvor værdienheder er lagret elektronisk

e) "institut": enhver fysisk eller juridisk person, der som led i sin erhvervsvirksomhed foretager

grænseoverskridende betalinger

f) "gebyrer": alle gebyrer, der opkræves af et institut i direkte tilknytning til en grænseoverskri-

dende betaling i euro.

Artikel 3

Gebyrer for grænseoverskridende elektroniske betalingstransaktioner

og grænseoverskridende pengeoverførsler

1. Fra den 1. juli 2002 skal gebyrer, som et institut opkræver for grænseoverskridende elektroni-

ske betalingstransaktioner i euro på højest 12 500 EUR, være de samme som de gebyrer, instituttet

opkræver for tilsvarende betalinger i euro inden for den medlemsstat, hvor instituttet er beliggende.

2. Senest fra den 1. juli 2003 skal gebyrer, som et institut opkræver for grænseoverskridende

pengeoverførsler i euro på højest 12 500 EUR, være de samme som de gebyrer, instituttet opkræver

for tilsvarende pengeoverførsler i euro inden for den medlemsstat, hvor instituttet er beliggende.

3. Fra den 1. januar 2006 forhøjes beløbet på 12 500 EUR til 50 000 EUR.
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Artikel 4

Gennemsigtige gebyrer

1. Et institut skal skriftligt og eventuelt efter de nationale regler i elektronisk form give sine

kunder let forståelige forhåndsoplysninger om de gebyrer, det opkræver for grænseoverskridende

betalinger og for betalinger inden for den medlemsstat, hvor instituttet er beliggende.

Medlemsstaterne kan kræve, at der på checkhæftet anføres en oplysning til forbrugerne om omkost-

ningerne i forbindelse med grænseoverskridende anvendelse af checks.

2. Enhver ændring af gebyrerne skal meddeles på samme måde som angivet i stk. 1, før den træ-

der i kraft.

3. Såfremt et institut opkræver gebyrer for veksling af valutaer til og fra euro, skal det give kun-

derne:

a) forhåndsoplysninger om de vekselgebyrer, som det påtænker at opkræve, og

b) specifikke oplysninger om de forskellige vekselgebyrer, som er blevet opkrævet.

Artikel 5

Foranstaltninger til lettelse af grænseoverskridende pengeoverførsler

1. Et institut skal efter anmodning fra kunden i givet fald give oplysning om kundens internatio-

nale bankkontonummer (IBAN) og om bankens identifikationsnummer (BIC).
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2. Kunden skal efter anmodning give det institut, der foretager overførslen, oplysning om beta-

lingsmodtagerens IBAN-nummer og BIC-nummeret på betalingsmodtagerens institut. Hvis kunden

ikke giver ovennævnte oplysninger, kan instituttet pålægge ham ekstragebyrer. Instituttet skal i så

fald give kunderne oplysninger om ekstragebyrerne i overensstemmelse med artikel 4.

3. Fra den 1. juli 2003 skal et institut på alle kunders kontoudtog eller som bilag hertil anføre

kundens IBAN-nummer og instituttets BIC-nummer.

4. Enhver leverandør, der accepterer betaling ved overførsel, skal ved faktureringen af varer og

tjenesteydelser inden for Fællesskabet oplyse kunderne om sit IBAN-nummer og sit instituts BIC-

nummer.

Artikel 6

Medlemsstaternes forpligtelser

1. Medlemsstaterne ophæver senest fra den 1. juli 2002 enhver national forpligtelse til indberet-

ning, af hensyn til betalingsbalancestatistikken, af grænseoverskridende betalinger på højest

12 500 EUR.

2. Medlemsstaterne ophæver senest fra den 1. juli 2002 alle nationale minimumskrav vedrørende

oplysninger om betalingsmodtageren, som er til hinder for automatiske betalinger.
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Artikel 7

Overholdelse af forordningen

Overholdelsen af denne forordning sikres af sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til

overtrædelsen og har en afskrækkende virkning.

Artikel 8

Revisionsklausul

Senest den 1. juli 2004 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om an-

vendelsen af denne forordning, og navnlig om

− udviklingen i infrastrukturerne for grænseoverskridende betalingssystemer

− det hensigtsmæssige i at forbedre de tjenesteydelser, der tilbydes forbrugerne, gennem en

styrkelse af konkurrencevilkårene for levering af tjenesteydelser inden for grænseoverskri-

dende betalinger

− virkningerne af forordningens anvendelse på gebyrerne i forbindelse med betalinger gennem-

ført inden for en medlemsstat

− det hensigtsmæssige i at forhøje det i artikel 6, stk. 1, anførte beløb til 50 000 EUR fra den

1. januar 2006, under hensyn til eventuelle konsekvenser for erhvervslivet.

Rapporten ledsages eventuelt af ændringsforslag.
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Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesska-

bers Tidende.

Denne forordning gælder ligeledes for grænseoverskridende betalinger, der udføres i en anden

medlemsstats valuta, hvis denne medlemsstat meddeler Kommissionen sin beslutning om at udvide

anvendelsen til at omfatte den pågældende valuta. Meddelelsen offentliggøres af Kommissionen i

De Europæiske Fællesskabers Tidende. Den udvidede anvendelse har virkning 14 dage efter offent-

liggørelsen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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I INDLEDNING

1. Kommissionen forelagde den 13. august 2001 Rådet ovennævnte forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning1, der er baseret på traktatens artikel 95.

2. Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 15. november 20012.

3. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 29. november 20013

4. Rådet vedtog den 7. december 2001 en fælles holdning i overensstemmelse med trakta-

tens artikel 251.

II. FORMÅL

Formålet med forslaget er at sænke bankgebyrerne for grænseoverskridende betalinger i euro,

således at de kommer på samme niveau som gebyrerne på nationalt plan, parallelt med indfø-

relsen af eurosedler og -mønter den 1. januar 2002.

Teksten, der ligger i forlængelse af  Europa-Kommissionens politik siden slutningen af

1980'erne, hvor Kommissionen navnlig indledte en undersøgelse af betalingsformidlingen in-

den for EF's indre marked, vil give de europæiske forbrugere mulighed for at deltage aktivt i

det indre marked ved at give dem flere valgmuligheder og en større gennemsigtighed i pri-

serne. Forordningen, der imødekommer ønsker fra bl.a. borgerne og Europa-Parlamentet, vil

ligeledes kunne styrke tilliden til euroen.

                                                
1 EFT C 270 E af 25.9.2001, s. 270.
2 Endnu ikke offentliggjort i EFT. Jf. dok. 13713/01 CONSOM 104 MI 183 EF 119

ECOFIN 351 CODEC 1231.
3 Endnu ikke offentliggjort i EFT.
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

A. Generelle bemærkninger

Generelt har Rådet fulgt de fleste af Europa-Parlamentets ændringer enten ved at ac-

ceptere ændringerne som helhed eller ved at medtage substansen af disse.

Rådet mener ligesom Europa-Parlamentet, at den 1. januar 2002 som dato for elektroni-

ske betalingstransaktioner bør udskydes for at undgå interferens med overgangen til

eurosedler og -mønter. Af hensyn til fristerne for tilpasning og den øgede arbejdsbyrde i

forbindelse med omstillingsperioden har Rådet fundet det hensigtsmæssigt at udsætte

denne dato til den 1. juli 2002.

For så vidt angår grænseoverskridende pengeoverførsler er datoen udsat til den 1. ju-

li 2003 for at gøre det muligt at tilvejebringe den nødvendige infrastruktur og de nød-

vendige betingelser (jf. betragtning nr. 7).

B. Rådets vigtigste ændringer

Rådets vigtigste ændringer er følgende:

a) Hensyntagen til andre valutaer

For at imødekomme ønsker fra visse medlemsstater, der gerne vil sikre, at det in-

dre marked kan fungere bedre, er der indført en mulighed for, at de medlemssta-

ter, der ønsker det, kan udvide anvendelsen af forordningen til at omfatte grænse-

overskridende betalinger, der udføres i en anden medlemsstats valuta (artikel 9,

stk. 3).
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b) Øget gennemsigtighed

Artikel 4 er blevet styrket for at sikre en bedre oplysning af forbrugerne, navnlig

med hensyn til grænseoverskridende anvendelse af checks.

c) Beløb

Da langt de fleste grænseoverskridende betalinger under 50 000 EUR samtidig er

under 12 500 EUR, og da dette beløb endvidere er beløbsgrænsen for indberetning

af hensyn til betalingsbalancestatistikken, har Rådet fundet det hensigtsmæssigt i

første omgang kun at medtage transaktioner under 12 500 EUR. Dette beløb for-

højes til 50 000 EUR den 1. januar 2006 for så vidt angår artikel 3.

d) Revisionsklausul

For at tage hensyn til de betænkeligheder, som visse medlemsstater har givet ud-

tryk for, er de punkter, som Kommissionen skal være særlig opmærksom på ved

udarbejdelsen af den i artikel 8 omhandlede rapport, blevet anført udtrykkeligt.

Det drejer sig om udviklingen i infrastrukturerne for grænseoverskridende beta-

lingssystemer, om det hensigtsmæssige i at forbedre de tjenesteydelser, der tilby-

des forbrugerne, gennem en styrkelse af konkurrencevilkårene for levering af tje-

nesteydelser inden for grænseoverskridende betalinger og om det hensigtsmæssige

i at afskaffe pligten til national indberetning under 50 000 EUR under hensynta-

gen til de eventuelle følger for virksomhederne. Desuden er substansen i Europa-

Parlamentets ændring 4 medtaget i det led, der omhandler virkningerne af forord-

ningens anvendelse på gebyrerne i forbindelse med betalinger gennemført inden

for en medlemsstat.

En indgående undersøgelse af disse spørgsmål skal bl.a. give Kommissionen mu-

lighed for eventuelt at lade sin rapport ledsage af ændringsforslag.
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IV. KONKLUSIONER

Rådet finder, at den fælles holdning i vid udstrækning tager hensyn til de ønsker og betænke-

ligheder, som Europa-Parlamentet og de øvrige berørte parter har givet udtryk for, og at den

udgør en rimelig ligevægt mellem kravene til et velfungerende indre marked og beskyt-

telse/oplysning af forbrugerne.

________________________
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2001/0174 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om grænseoverskridende betalinger i euro

1. BAGGRUND

Dato for fremsendelsen af forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet
(KOM(2001) 439 endelig, 2001/0174 (COD)): 25. juli 2001

Dato for Europa-Parlamentets udtalelse under førstebehandlingen 15. november 2001

Dato for politisk enighed: 26. november 2001

Dato for Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse: 29. november 2001

Dato for den formelle vedtagelse af Rådets fælles holdning: 7. december 2001

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Oprettelse af et fælles betalingsområde, hvor gebyrerne ved grænseoverskridende betalinger i
euro er de samme som gebyrerne ved nationale betalinger.

Det er i højeste grad ønskeligt, at dette forslag vedtages endeligt inden den 1. januar 2002.

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Korte, generelle bemærkninger til den fælles holdning

I det store og hele omfatter den fælles holdning de foranstaltninger, som Kommissionen
foreslog, men datoen for gennemførelsen heraf er udskudt seks måneder. Bestemmelserne
vedrørende overførsler af beløb på over 12 500 EUR træder først i kraft i 2006. Der er fastsat
bestemmelse om særbehandling af check, og der er tilføjet en foranstaltning vedrørende
transaktioner i de tre andre valutaer i EU.
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3.2. Videre foranstaltninger i forbindelse med Europa-Parlamentets ændringsforslag
efter førstebehandlingen (kortfattet):

Europa-Parlamentet vedtog 14 ændringsforslag.

• Ændringsforslag, der fuldt og helt er blevet medtaget

Ændringsforslag 1 i betragtning 1

Ændringsforslag 2 i betragtning 3

Ændringsforslag 5 er blevet til betragtning nr. 10

Ændringsforslag 15 er blevet til betragtning nr. 13

Ændringsforslag 13 i artikel 3

Ændringsforslag 11 i artikel 5

Ændringsforslag 12 i artikel 5(2)

• Ændringsforslag, der er blevet omformuleret

Ændringsforslag 3 er blevet til betragtning 4 og vedrører de beskedne fremskridt, der er blevet
gjort i de senere år.

Ændringsforslag 6 er blevet til artikel 7 og vedrører overholdelsen af bestemmelserne. Teksten
er blevet forenklet, men den generelle idé fastholdt.

• Ændringsforslag, der er blevet medtaget, men indholdsmæssigt ændret

I ændringsforslag 16, 10 og 14 blev det foreslået, at ikrafttrædelsesdatoen i forbindelse med
elektroniske transaktioner blev den 1. marts 2002 for så vidt angår transaktioner med kort og
den 1. marts 2003 for så vidt angår overførsler. Rådet har udskudt disse datoer med fire
måneder under hensyn til, hvad der er muligt for derved at nå et hurtigt kompromis. De øvrige
bestemmelser i ændringsforslagene (udelukkelse af check fra princippet om tilpasning af
gebyrer) er blevet medtaget.

I ændringsforslag 7 (er blevet til artikel 8) blev der fremsat forslag om en revisionsklausul.
Rådet har i væsentlig grad styrket denne artikel, idet Kommissionen nu skal rapportere om
konkurrencespørgsmål og statistisk indberetning. Desuden er den oprindelige dato (1. januar
2004) udskudt med seks måneder.

• Ændringsforslag, der ikke er blevet medtaget

Ændringsforslag 4 tog sigte på at indføje en betragtning om, at forordningens ikrafttræden ikke
bør medføre en forhøjelse af gebyrerne for nationale betalinger. Det var det eneste
ændringsforslag, som Kommissionen afviste, fordi den fandt, at der var et juridisk problem, idet
der ikke var en artikel, der svarede til denne principerklæring. En af de bestemmelser, Rådet har
indføjet, afspejler dog dette forslag, idet det i revisionsklausulen (artikel 8) fastsættes, at
Kommissionen skal fremlægge en rapport om "virkningerne af forordningens anvendelse på
gebyrerne i forbindelse med betalinger gennemført inden for en medlemsstat".
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3.3. Nye bestemmelser tilføjet af Rådet og Kommissionens holdning

To emner, som Europa-Parlamentet ikke tog fat på, har fået Rådet til at fjerne sig fra
Kommissionens oprindelige forslag.

• Statistisk indberetning

I Kommissionens oprindelige forslag blev det fastsat, at den systematiske indberetning af
statistiske data for transaktioner vedrørende beløb på over 12 500 EUR skulle ophæves fra
1. januar 2004. Denne bestemmelse blev mødt med hård kritik fra visse medlemsstater, hvilket
fik formandskabet til at foreslå, at princippet om tilpasning af gebyrer på transaktioner på over
12 500 EUR først skal finde anvendelse pr. 1. januar 2006 (tilføjelse til artikel 3). Forpligtelsen
til at afvikle indberetningen af beløb på over 12 500 EUR er blevet ophævet (ændring af
artikel 6). Der er blevet tilføjet en betragtning (nr. 12), hvori det anføres, at afviklingen af
forpligtelserne skal ske gradvis. Dette spørgsmål er også medtaget i revisionsklausulen og
skal behandles i den rapport, Kommissionen udarbejder i 2004 (artikel 8).

• Andre valutaer end euroen

Forslaget til forordning vedrører transaktioner i euro på det indre marked. Anvendelsesområdet
er således ikke begrænset til euroområdet. Nogle medlemsstater har udtrykt ønske om, at
forordningens bestemmelser også finder anvendelse på grænseoverskridende transaktioner i
deres nationale valuta. Der er derfor fastsat bestemmelse om en mekanisme, der gør det muligt
at udvide anvendelsen af forordningen til disse valutaer, og dette vil ske, når en medlemsstat har
meddelt Kommissionen sin beslutning om at gøre dette.

På mødet i Rådet (det indre marked) den 26. november erklærede Kommissionen, at den kunne
acceptere de foreslåede ændringer vedrørende disse to punkter.

4. KONKLUSIONER

Da der blev opnået politisk enighed i Rådet (det indre marked) den 26. november, bemærkede
Kommissionen, at den støttede formandskabets kompromis, som blev endeligt vedtaget med
kvalificeret flertal.

Kommissionen finder det vigtigt, at denne forordning vedtages inden 31. december 2001, idet
den hænger sammen med indførelsen af eurosedler og -mønter.


