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VERORDENING (EG) Nr.     /2001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van                       

betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,

lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank 3,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 4,

                                                
1 PB C 270 E van 25.9.2001, blz. 270.
2 Advies verleend op           (nog niet verschenen in het Publicatieblad).
3 PB C 308 van 1.11.2001, blz. 17.
4 Advies van het Europees Parlement van               (nog niet verschenen in het Publicatieblad),

gemeenschappelijk standpunt van de Raad van                      (nog niet verschenen in het
Publicatieblad) en besluit van het Europees Parlement van                   (nog niet verschenen in
het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlijn 97/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende
grensoverschrijdende overmakingen 1 beoogde de grensoverschrijdende overmakingsdiensten
en met name de doelmatigheid ervan te verbeteren. Het doel was vooral de consumenten en
de kleine en middelgrote ondernemingen in staat te stellen snel, betrouwbaar en goedkoop
overmakingen te verrichten binnen de Gemeenschap. Dergelijke overmakingen en grens-
overschrijdende betalingen zijn over het algemeen nog steeds zeer duur in vergelijking met
binnenlandse betalingen. Uit de resultaten van een op 20 september 2001 verspreid onderzoek
van de Commissie blijkt dat de consumenten onvoldoende of helemaal geen informatie
ontvangen over de kosten van de overmakingen, en dat de gemiddelde kosten voor grens-
overschrijdende overmakingen sinds 1993, toen een vergelijkbare studie werd uitgevoerd,
nauwelijks veranderd zijn.

(2) Zowel in de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van
31 januari 2000 over retailbetalingen in de interne markt, als in de resoluties van het Europees
Parlement van 26 oktober 2000 over de mededeling van de Commissie en van 4 juli 2001
betreffende de middelen ter begeleiding van de economische actoren bij de overschakeling op
de euro, en in de verslagen van de Europese Centrale Bank van september 1999 en
september 2000 betreffende de verbetering van grensoverschrijdende betalingsdiensten wordt
gewezen op de dringende behoefte aan daadwerkelijke verbeteringen op dit gebied.

(3) In de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch
en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Centrale Bank van 3 april 2001
over de voorbereidingen voor de invoering van de eurobankbiljetten en -muntstukken werd
aangekondigd dat de Commissie gebruik zou maken van alle middelen waarover zij beschikt
en alle noodzakelijke maatregelen zou treffen om ervoor te zorgen dat de kosten van grens-
overschrijdende transacties op 1 januari 2002 aansluiten bij de kosten van binnenlandse trans-
acties en dat de eurozone in dit opzicht voor de Europese burger een transparant en concreet
gemeenschappelijk betalingsgebied zou worden.

                                                
1 PB L 43 van 14.2.1997, blz. 25.
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(4) In het licht van de bij de invoering van de girale euro opnieuw genoemde doelstelling voor de

euro gelijke of tenminste vergelijkbare tarieven toe te passen, zijn wat betreft de verlaging van

de kosten voor grensoverschrijdende betalingen t.o.v. die voor binnenlandse betalingen nog

geen noemenswaardige resultaten geboekt.

(5) Het aantal grensoverschrijdende betalingen neemt gestaag toe naarmate de interne markt

wordt voltooid. In deze ruimte zonder grenzen maakt de invoering van de euro betalingen nog

gemakkelijker.

(6) Het handhaven van hogere kosten voor grensoverschrijdende betalingen dan voor binnen-

landse betalingen vormt een rem op het grensoverschrijdend handelsverkeer en dus een

belemmering voor de goede werking van de interne markt, en schaadt tevens het vertrouwen

in het gebruik van de euro. Om de werking van de interne markt te vergemakkelijken moeten

dus de kosten van grensoverschrijdende betalingen in euro dezelfde zijn als de kosten van

betalingen in euro binnen een lidstaat, hetgeen ook het vertrouwen in de euro zal versterken.

(7) Voor grensoverschrijdende elektronische betalingstransacties in euro dient gelet op de

aanpassingstermijnen en de werklast voor de instellingen in verband met de overgang naar de

euro, vanaf 1 juli 2002, het beginsel van gelijke kosten te worden toegepast. Om de totstand-

brenging van de vereiste infrastructuur en voorwaarden mogelijk te maken, dient tot

1 juli 2003 een overgangsperiode te gelden voor grensoverschrijdende overmakingen.

(8) Het is niet raadzaam het beginsel van gelijke kosten in dit stadium ook te laten gelden voor

papieren cheques, omdat deze niet even efficiënt kunnen worden verwerkt als andere betaal-

middelen, met name elektronische betalingen. Het beginsel van transparantie van de kosten

moet daarentegen ook op cheques van toepassing zijn.



14562/1/01 REV 1 ih 4
DG I   NL

(9) Om de klant in staat te stellen de kosten van een grensoverschrijdende betaling te

beoordelen, dient hij te worden ingelicht over de kosten en alle wijzigingen daarvan.

Hetzelfde geldt wanneer bij een grensoverschrijdende betaling in euro een andere valuta

dan de euro wordt gebruikt.

(10) Deze verordening laat onverlet dat instellingen een algemeen tarief voor verschillende

betalingsdiensten kunnen aanrekenen, voor zover grensoverschrijdende betalingen

hierbij niet anders worden behandeld dan binnenlandse betalingen.

(11) Ook zijn verbeteringen nodig om de uitvoering van grensoverschrijdende betalingen

door de betalingsinstellingen te vergemakkelijken. In dit verband dient normalisering te

worden gestimuleerd, met name wat betreft het gebruik van het internationale bank-

rekeningnummer (IBAN) 1 en de bankidentificatiecode (BIC) 2 die noodzakelijk zijn

voor de automatische verwerking van grensoverschrijdende overmakingen. Het

algemene gebruik van deze codes is van wezenlijk belang. Bovendien moeten andere

maatregelen die bijkomende kosten meebrengen, worden afgeschaft om de kosten van

grensoverschrijdende betalingen voor de klanten te verlagen.

(12) Om de lasten te verlichten van de instellingen die grensoverschrijdende betalingen

verrichten, moeten de systematische nationale meldingsverplichtingen voor de

opstelling van de betalingsbalansstatistiek geleidelijk worden afgeschat.

(13) Om de naleving van deze verordening te waarborgen, dragen de lidstaten er zorg voor

dat er adequate en doeltreffende klachten- en beroepsprocedures zijn voor de regeling

van eventuele geschillen tussen een opdrachtgever en zijn instelling of tussen een

begunstigde en zijn instelling, waarbij in voorkomend geval van bestaande procedures

gebruik wordt gemaakt.

(14) Het is wenselijk dat de Commissie vanaf juli 2004 een verslag over de toepassing van

deze verordening indient.

                                                
1 ISO-norm nr. 13613.
2 ISO-norm nr. 9362.
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(15) Er moet in een procedure worden voorzien om deze verordening ook te kunnen toe-

passen op grensoverschrijdende betalingen in de valuta van een andere lidstaat wanneer

die lidstaat in die zin besluit,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voorwerp en werkingssfeer

In deze verordening zijn regels neergelegd betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro om

ervoor te zorgen dat de kosten van deze betalingen dezelfde zijn als die van betalingen in euro

binnen een lidstaat.

Deze verordening is van toepassing op grensoverschrijdende betalingen in euro binnen de Gemeen-

schap tot een bedrag van EUR 50.000.

Deze verordening is niet van toepassing op voor eigen rekening verrichte grensoverschrijdende

betalingen tussen instellingen.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a) "grensoverschrijdende betaling",

i) "grensoverschrijdende overmaking", een transactie op initiatief van een opdrachtgever

via een instelling of een bijkantoor van die instelling in een lidstaat, teneinde in een

instelling of een bijkantoor van die instelling in een andere lidstaat een geldbedrag aan

een begunstigde ter beschikking te stellen; de opdrachtgever en de begunstigde kunnen

een en dezelfde persoon zijn,
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ii) "grensoverschrijdende elektronische betalingstransactie",

- een grensoverschrijdende overmaking van geldmiddelen door middel van een

elektronisch betaalinstrument, anders dan die welke door instellingen worden

opgedragen en uitgevoerd,

- een grensoverschrijdende opneming van contanten met behulp van een elektro-

nisch betaalinstrument en het op- en ontladen van een elektronisch-geldinstrument

bij een geldautomaat of een automatisch loket in de bedrijfsgebouwen van de

uitgevende instelling of van een instelling die contractueel gehouden is het betaal-

instrument te aanvaarden,

iii) "grensoverschrijdende cheque", een papieren cheque zoals gedefinieerd in het Verdrag

van Genève van 19 maart 1931 houdende eenvormige wetten inzake cheques, uit-

geschreven op een instelling binnen de Gemeenschap, welke wordt gebruikt voor grens-

overschrijdende betalingen binnen de Gemeenschap;

b) "elektronisch betaalinstrument", een betaalinstrument met toegang op afstand en een

elektronisch-geldinstrument waarmee de houder één of meer elektronische betalings-

verrichtingen kan uitvoeren;

c) "betalingsinstrument met toegang op afstand", een instrument waarmee een houder van een

rekening bij een instelling toegang kan krijgen tot geldmiddelen die zich op die rekening

bevinden, om ten gunste van een derde een betaling te verrichten. Daarvoor is gewoonlijk een

persoonlijk identificatienummer en/of een soortgelijk bewijs van identiteit nodig. Hieronder

vallen met name betaalkaarten (krediet-, debet-, uitgestelde debiterings- of bankkaarten) en

kaarten met een toepassing voor telefonisch en thuisbankieren. Grensoverschrijdende over-

makingen vallen niet onder deze definitie;
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d) "elektronisch-geldinstrument", een oplaadbaar betaalinstrument, zijnde een kaart waarop

waarde is opgeslagen of een computergeheugen, waarop waarde-eenheden elektronisch

worden opgeslagen;

e) "instelling", elke natuurlijke of rechtspersoon die als beroepsactiviteit grensoverschrijdende

betalingen verricht;

f) "kosten", alle kosten die een instelling aanrekent en die rechtstreeks verband houden met de

grensoverschrijdende betalingsverrichting in euro.

Artikel 3

Kosten van grensoverschrijdende elektronische betalingstransacties

en van grensoverschrijdende overmakingen

1. Met ingang van 1 juli 2002 zijn de kosten die een instelling voor grensoverschrijdende elektro-

nische betalingstransacties in euro tot een bedrag van EUR 12.500 aanrekent dezelfde als de kosten

welke dezelfde instelling aanrekent voor dergelijke betalingen in euro binnen de lidstaat waar het

kantoor van die instelling dat de grensoverschrijdende elektronische betaling uitvoert gevestigd is.

2. Uiterlijk met ingang van 1 juli 2003 zijn de kosten die een instelling voor grensoverschrijdende

overmakingen in euro tot een bedrag van EUR 12.500 aanrekent dezelfde als de kosten die deze

instelling aanrekent voor overmakingen in euro voor hetzelfde bedrag binnen de lidstaat waar zij

gevestigd is.

3. Met ingang van 1 januari 2006 wordt het bedrag van EUR 12.500 verhoogd tot EUR 50.000.
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Artikel 4

Doorzichtigheid van de kosten

1. Een instelling verstrekt haar klanten vooraf, in bevattelijke vorm, schriftelijk, eventueel ook langs

elektronische weg, volgens de nationale regels, inlichtingen over de kosten van grensoverschrij-

dende betalingen en betalingen binnen de lidstaat waar haar kantoor gevestigd is.

De lidstaten mogen eisen dat op de chequeboekjes een vermelding wordt aangebracht waarbij de

consumenten gewaarschuwd worden voor de kosten voor het grensoverschrijdend gebruik van

cheques.

2. Alle wijzigingen van deze kosten worden op dezelfde wijze als vermeld in lid 1 vóór de datum

van toepassing medegedeeld.

3. Wanneer een instelling kosten aanrekent voor wisselverrichtingen tussen de euro en andere

valuta’s, verstrekt zij haar klanten:

a) vooraf inlichtingen over de wisselkosten die zij voornemens is aan te rekenen, en

b) precieze inlichtingen over de wisselkosten die zijn aangerekend.

Artikel 5

Maatregelen ter vergemakkelijking van grensoverschrijdende overmakingen

1. Waar zulks van toepassing is, deelt een instelling iedere klant op diens verzoek diens inter-

nationale bankrekeningnummer (IBAN) en het bankidentificatiecode (BIC) van de instelling mede.
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2. De klant verstrekt de instelling die de overmaking uitvoert op haar verzoek het IBAN van de

begunstigde en de BIC van de instelling van de begunstigde. Indien de klant deze gegevens niet

verstrekt, kan de inrichting hem extra kosten aanrekenen. In dat geval moet de instelling, overeen-

komstig artikel 4, informatie over de extra kosten aan de klanten ter beschikking stellen.

3. Met ingang van 1 juli 2003 vermelden de instellingen op de rekeningoverzichten van elke klant,

of op de bijlage daarvan, diens IBAN en de BIC van de instelling.

4. Een leverancier die betaling door overmaking accepteert, deelt bij elke grensoverschrijdende

facturering van goederen en diensten binnen de Gemeenschap aan zijn klanten zijn IBAN en de BIC

van zijn instelling mede.

Artikel 6

Verplichtingen van de lidstaten

1. De lidstaten schaffen uiterlijk op 1 juli 2002 alle nationale meldingsverplichtingen inzake grens-

overschrijdende betalingen tot een bedrag van EUR 12.500 ten behoeve van de opstelling van de

betalingsbalansstatistiek af.

2. De lidstaten schaffen uiterlijk op 1 juli 2002 alle nationale verplichtingen inzake de minimum-

informatie betreffende de gegevens van de begunstigde die aan de automatisering van de uitvoering

van de betaling in de weg staan.
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Artikel 7

Naleving van deze verordening

De naleving van deze verordening wordt verzekerd door doeltreffende, evenredige en afschrikkende

sancties.

Artikel 8

Herzieningsclausule

De Commissie legt het Europees Parlement en de Raad uiterlijk op 1 juli 2004 een verslag voor

over de toepassing van deze verordening, met name over:

- de evolutie van de infrastructuur voor grensoverschrijdende betaalsystemen,

- de wenselijkheid om de dienstverlening aan de consument te verbeteren door een versterking

van de concurrentievoorwaarden bij het verlenen van grensoverschrijdende betalingsdiensten,

- de gevolgen die de toepassing van de verordening heeft voor de kosten voor betalingen

binnen een lidstaat,

- de wenselijkheid om het bedrag van artikel 6, lid 1, te verhogen tot EUR 30.000 vanaf

1 januari 2006, rekening houdend met de mogelijke gevolgen voor de ondernemingen.

Het rapport gaat in voorkomend geval vergezeld van wijzigingsvoorstellen.
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Artikel 9

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is ook van toepassing op grensoverschrijdende betalingen in de valuta van een

andere lidstaat wanneer die de Commissie in kennis stelt van zijn besluit om de toepassing van de

verordening tot zijn valuta uit te breiden. De kennisgeving wordt door de Commissie in het

Publicatieblad bekendgemaakt. De uitbreiding wordt veertien dagen na de bekendmaking van

kracht.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

voor het Europees Parlement voor de Raad

de Voorzitster de Voorzitter

_______________
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I. INLEIDING

1. De Commissie heeft dit op artikel 95 van het Verdrag gebaseerde voorstel voor een

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 1 op 13 augustus 2001 bij de Raad

ingediend.

2. Het Europees Parlement bracht op 15 november 2001 advies uit 2.

3. Het Economisch en Sociaal Comité bracht op 29 november 2001 advies uit 3.

4. Op 7 december 2001 stelde de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt vast

overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag.

II. DOELSTELLING

Doel van deze verordening is tegelijk met de invoering van de euro op 1 januari 2002 de

bankkosten van grensoverschrijdende betalingen in euro te verlagen tot een peil dat

overeenkomt met de kosten op nationaal vlak.

Deze tekst, die aansluit bij een beleid dat lang geleden werd geformuleerd door de Europese

Commissie - die toen met name de werking van de betalingen in de Europese interne markt

aan het eind van de jaren 80 onder de loep nam - zal de Europese consument in staat stellen

actief deel te nemen aan de interne markt, zodat hij kan profiteren van een grotere keuze en

prijsdoorzichtigheid. Deze verordening, die beantwoordt aan de door de burgers en het

Europees Parlement gekoesterde verwachtingen, zal ook het vertrouwen in de euro versterken.

                                                
1 PB C 270 E van 25.9.2001, blz. 270.
2 Nog niet verschenen in het Publicatieblad. Zie doc. 13713/01 CONSOM 104 MI 183 EF 119

ECOFIN 351 CODEC 1231.
3 Nog niet verschenen in het Publicatieblad.
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

A. Algemene opmerkingen

De Raad volgde in het algemeen de meeste amendementen van het Europees Parlement

op, door ze integraal of inhoudelijk te aanvaarden.

De Raad achtte, evenals het Europees Parlement, de datum van 1 januari 2002 te vroeg

voor de elektronische betalingsverrichtingen; om elke interferentie met de overgang

naar de euro te vermijden is uitstel nodig. Gelet op de aanpassingstermijnen en de

werkdruk in de periode dat er twee valuta's circuleren, vond de Raad het nuttig deze

datum op 1 juli 2002 vast te stellen.

Wat de grensoverschrijdende overmakingen betreft, is de datum vastgesteld op

1 juli 2003, dit om de invoering van de nodige infrastructuur en de opstelling van de

nodige voorwaarden mogelijk te maken (zie overweging nr. 7).

B. Voornaamste door de Raad ingevoerde innovaties

Deze innovaties zijn:

a) In aanmerking nemen van andere valuta's

Om in te gaan op de wensen van sommige lidstaten, die het met name te doen is

om een betere werking van de interne markt, werd voor de lidstaten die dat

wensen de mogelijkheid ingevoerd om de toepassing van deze verordening uit te

breiden tot grensoverschrijdende betalingen in de valuta van een andere lidstaat

(artikel 9, derde alinea).
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b) Versterking van de doorzichtigheid

De tekst van artikel 4 werd aangescherpt om te zorgen voor een betere informatie van de

consument, met name voor wat betreft het grensoverschrijdende gebruik van cheques.

c) Bedragen

Aangezien het bij veruit de meeste grensoverschrijdende betalingen van minder dan

50.000 euro gaat om betalingen van minder dan 12.500 euro, en aangezien dit laatste bedrag

ook als referentiebedrag geldt voor de opstelling van de betalingsbalansstatistiek, achtte de

Raad het dienstig om in een eerste periode alleen de transacties van minder dan 12.500 euro

op te nemen. De verhoging tot 50.000 euro is gepland voor 1 januari 2006 voor wat betreft

artikel 3.

d) Herzieningsclausule

Om tegemoet te komen aan de problemen van sommige delegaties zijn de punten waaraan de

Commissie tijdens de opstelling van haar verslag als bedoeld in artikel 8 bijzondere aandacht

zal moeten besteden uitdrukkelijk vermeld. Het betreft de evolutie van de infrastructuur voor

grensoverschrijdende betalingssystemen, de wenselijkheid om de dienstverlening aan de

consument te verbeteren door een versterking van de mededingingsvoorwaarden bij het

verlenen van grensoverschrijdende betalingsdiensten en de wenselijkheid de nationale

meldingsplicht tot 50.000 euro te schrappen, waarbij rekening wordt gehouden met de even-

tuele gevolgen voor de ondernemingen. Bovendien werd het onderliggende idee van amende-

ment 4 van het Parlement opgenomen in de alinea betreffende het effect van de toepassing

van de verordening op de kosten van binnenlandse betalingen.

De grondige bestudering van deze vraagstukken moet de Commissie met name in staat stellen

om in dit verslag in voorkomend geval wijzigingsvoorstellen op te nemen.
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IV. CONCLUSIES

De Raad is van oordeel dat het gemeenschappelijk standpunt in grote mate tegemoet komt aan

de wensen en problemen van het Europees Parlement en de andere betrokken partijen, omdat

het een goed evenwicht biedt tussen de eisen van de goede werking van de interne markt en

de bescherming/voorlichting van de consument.

_______________
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1. ACHTERGROND

Datum van indiening van het voorstel bij het Europees Parlement en
de Raad (COM(2001) 439 def., 2001/0174 (COD)):
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Datum van het advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 15 november 2001

Datum van het politieke akkoord: 26 november 2001

Datum van het advies van het Economisch en Sociaal Comité: 29 november 2001

Datum van de formele vaststelling van het gemeenschappelijk
standpunt door de Raad:

7 december 2001

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Totstandbrenging van een gemeenschappelijke betalingsruimte waarbinnen de kosten van
grensoverschrijdende betalingen in euro niet verschillen van de kosten van binnenlandse
betalingen.

Het is uiterst wenselijk dat dit voorstel vóór 1.1.2002 definitief wordt goedgekeurd.

3. COMMENTAAR OP HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1. Algemene opmerkingen bij het gemeenschappelijk standpunt

De door de Commissie voorgestelde regeling wordt vrijwel volledig in het gemeenschappelijk
standpunt overgenomen, maar de invoering ervan wordt met 6 maanden uitgesteld. De
bepalingen betreffende overmakingen van een bedrag van meer dan 12 500 EUR zullen pas in
2006 in werking treden. Cheques genieten een speciale behandeling. Voorts is ook een regeling
toegevoegd voor transacties in de drie andere valuta's van de Unie.
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3.2. Beknopte behandeling van de amendementen van het Europees Parlement in
eerste lezing

Het Parlement heeft 14 amendementen aangenomen.

• Volledig overgenomen amendementen

Amendement 1 op overweging 1

Amendement 2 op overweging 3

Amendement 5 is overweging 10 geworden

Amendement 15 is overweging 13 geworden

Amendement 13 op artikel 3

Amendement 11 op artikel 5

Amendement 12 op artikel 5(2)

• Louter geherformuleerde amendementen.

Amendement 3 is overweging 4 geworden inzake de weinige vooruitgang die de afgelopen
jaren is geboekt.

Amendement 6 is artikel 7 geworden betreffende de naleving van de bepalingen. De tekst is
vereenvoudigd, waarbij alleen de algemene strekking bewaard is gebleven.

• Overgenomen maar inhoudelijk gewijzigde amendementen

In de amendementen 16, 10 en 14 is de datum van inwerkingtreding voor elektronische
betalingstransacties vastgesteld op 1 maart 2002 voor transacties met behulp van een kaart en
op 1 maart 2003 voor overmakingen. Om snel tot een compromis te kunnen komen, heeft de
Raad deze data om haalbaarheidsredenen 4 maanden opgeschoven. De overige aspecten van
deze amendementen (uitsluiting van de cheque van het beginsel van de gelijkschakeling van de
kosten) zijn in het gemeenschappelijk standpunt overgenomen.

Amendement 7 (artikel 8 geworden) voorzag in de invoeging van een herzieningsclausule. Dit
artikel is aanzienlijk versterkt door de Raad en verplicht de Commissie thans om een verslag
voor te leggen over de problematiek van de concurrentievoorwaarden en de statistische
rapportage. Voorts is ook hier de oorspronkelijke datum van 1 januari 2004 6 maanden
opgeschoven.

• Niet-overgenomen amendement

Met amendement 4 werd beoogd een overweging in te lassen waarin werd gesteld dat de
inwerkingtreding van de verordening niet tot een verhoging van de kosten van binnenlandse
betalingen mocht leiden. Het is het enige amendement dat de Commissie heeft afgewezen
omdat het een juridisch probleem opleverde in die zin dat geen enkel artikel in het corpus van
de verordening bij deze beginselverklaring aansloot. In een door de Raad ingevoegde bepaling
wordt nu wel naar deze bezorgdheid verwezen: in de herzieningsclausule (artikel 8) wordt
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bepaald dat de Commissie een verslag dient voor te leggen over "de gevolgen die de toepassing
van de verordening heeft voor de kosten voor betalingen binnen een lidstaat".

3.3. Nieuwe bepalingen die door de Raad zijn toegevoegd en standpunt van de
Commissie daarover

In verband met twee onderwerpen die niet door het Parlement zijn aangesneden, is de Raad van
het oorspronkelijke voorstel van de Commissie afgeweken.

• Statistische rapportage

In het oorspronkelijke voorstel van de Commissie werd bepaald dat de systematische rapportage
van transacties van meer dan 12 500 EUR met ingang van 1 januari 2004 was afgeschaft. Deze
bepaling stuitte op scherpe kritiek van sommige lidstaten. Daarom heeft het voorzitterschap
voorgesteld om het beginsel dat de tarieven moeten worden gelijkgeschakeld, pas vanaf
1 januari 2006 te laten gelden voor transacties van meer dan 12 500 EUR (toevoeging bij
artikel 3). Ook de verplichting om de rapportage van transacties van meer dan 12 500 EUR af te
schaffen, is weggevallen (wijziging van artikel 6). Er is een nieuwe overweging (nr. 12)
ingevoegd waarin wordt gesteld dat deze afschaffing geleidelijk moet geschieden. Deze kwestie
komt bovendien aan de orde in de herzieningsclausule en moet worden behandeld in het in 2004
door de Commissie op te stellen verslag (artikel 8).

• Andere valuta's dan de euro

Het voorstel voor een verordening heeft betrekking op transacties in euro op de interne markt.
De werkingssfeer ervan blijft derhalve niet beperkt tot het grondgebied van de eurozone.
Sommige lidstaten wensten dat het bepaalde in de verordening ook zou gelden voor
grensoverschrijdende transacties in hun nationale valuta. Er is dan ook voorzien in een
mechanisme dat het mogelijk maakt de werkingssfeer van de verordening tot deze valuta's te
verruimen en dat in werking treedt wanneer een lidstaat de Commissie in kennis heeft gesteld
van zijn besluit om de toepassing van de verordening tot zijn valuta uit te breiden.

Tijdens de Raad (Interne markt) van 26 november 2001 heeft de Commissie verklaard met de in
verband met beide bovenvermelde aspecten voorgestelde wijzigingen te kunnen instemmen.

4. CONCLUSIES

Toen de Raad (Interne markt) op 26 november een politiek akkoord over het gemeenschappelijk
standpunt bereikte, heeft de Commissie haar steun betuigd aan de compromistekst die door het
voorzitterschap werd voorgesteld en uiteindelijk met gekwalificeerde meerderheid werd
aangenomen.

De Commissie acht het van essentieel belang dat deze verordening nog vóór 31 december 2001
wordt vastgesteld omdat zij verband houdt met het in omloop brengen van eurobankbiljetten en
-munten.


