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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interbankgebyrer for 
kortbaserede betalingstransaktioner
(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0550),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0241/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af ... 20131,

– der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af … 20132,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Udvalget om 
det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Det er vigtigt at sikre, at (23) Det er vigtigt at sikre, at 

                                               
1 EUT C ... /Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... /Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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bestemmelserne om de interbankgebyrer, 
som betalingstjenesteudbydere skal betale 
eller modtage, ikke omgås ved hjælp af 
alternative gebyrstrømme til udstedende 
betalingstjenesteudbydere. For at undgå 
dette bør "nettokompensationen" for 
gebyrer, som den udstedende 
betalingstjenesteudbyder betaler til eller 
modtager fra en betalingskortordning, 
betragtes som et interbankgebyr. Ved 
beregning af interbankgebyret med henblik 
på at undersøge, om der er tale om 
omgåelse, bør der tages hensyn til summen 
af de betalinger og tilskyndelser, som en 
udstedende betalingstjenesteudbyder har 
modtaget fra en betalingskortordning i 
forbindelse med de regulerede 
transaktioner, minus de gebyrer, som den 
udstedende betalingstjenesteudbyder har 
betalt til ordningen. De betalinger, 
tilskyndelser og gebyrer, der kommer i 
betragtning, kan være direkte (dvs. 
mængdebaserede eller 
transaktionsspecifikke) eller indirekte 
(herunder markedsføringstilskyndelser, 
bonusser og rabatter for at nå op på 
bestemte transaktionsmængder).

bestemmelserne om de interbankgebyrer, 
som betalingstjenesteudbydere skal betale 
eller modtage, ikke omgås ved hjælp af 
alternative gebyrstrømme til udstedende 
betalingstjenesteudbydere. For at undgå 
dette bør "nettokompensationen" for 
gebyrer, som den udstedende 
betalingstjenesteudbyder betaler til eller 
modtager fra en betalingskortordning, 
betragtes som et interbankgebyr. Ved 
beregning af interbankgebyret med henblik 
på at undersøge, om der er tale om 
omgåelse, bør der tages hensyn til summen 
af de betalinger og tilskyndelser, som en 
udstedende betalingstjenesteudbyder har 
modtaget fra en betalingskortordning i 
direkte forbindelse med 
betalingstransaktioner, minus de gebyrer, 
som den udstedende 
betalingstjenesteudbyder har betalt til 
ordningen.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Adskillelse af ordning og infrastruktur 
burde give alle behandlere mulighed for at 
konkurrere om ordningernes kunder. 
Behandlingsomkostningerne udgør en 
væsentlig del af de samlede omkostninger, 
der er forbundet med at acceptere kort, og 
derfor er det vigtigt at give adgang til 
effektiv konkurrence i denne del af 
værdikæden. I tilfælde af adskillelse af 

(25) Adskillelse af ordning og infrastruktur 
burde give alle behandlere mulighed for at 
konkurrere om ordningernes kunder. 
Behandlingsomkostningerne udgør en 
væsentlig del af de samlede omkostninger, 
der er forbundet med at acceptere kort, og 
derfor er det vigtigt at give adgang til 
effektiv konkurrence i denne del af 
værdikæden. I tilfælde af adskillelse af 
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ordning og infrastruktur bør 
betalingskortordninger og 
behandlingsenheder være uafhængige for 
så vidt angår juridisk form, organisation og 
beslutningstagning. De bør ikke forårsage 
forskelsbehandling, f.eks. ved at give 
hinanden særbehandling eller interne 
oplysninger, som ikke er tilgængelige for 
deres konkurrenter, om deres respektive 
markedssegment, stille uforholdsmæssigt 
store oplysningskrav til deres konkurrenter 
inden for deres respektive 
markedssegment, krydssubsidiere deres 
respektive aktiviteter eller dele 
styringsordninger. Sådanne 
diskriminerende praksisser bidrager til 
markedsopsplitning, har en negativ 
indvirkning på nye aktørers adgang til 
markedet og hindrer paneuropæiske aktører 
i at gøre sig gældende og modvirker 
således gennemførelsen af det indre 
marked for kort-, internet- og 
mobilbetalinger til skade for 
detailhandlere, selskaber og forbrugerne.

ordning og infrastruktur bør 
betalingskortordninger og 
behandlingsaktiviteter adskilles for så vidt 
angår organisation og beslutningstagning. 
De bør ikke forårsage forskelsbehandling, 
f.eks. ved at give hinanden særbehandling 
eller interne oplysninger, som ikke er 
tilgængelige for deres konkurrenter, om 
deres respektive markedssegment, stille 
uforholdsmæssigt store oplysningskrav til 
deres konkurrenter inden for deres 
respektive markedssegment, 
krydssubsidiere deres respektive aktiviteter 
eller dele styringsordninger. Sådanne 
diskriminerende praksisser bidrager til 
markedsopsplitning, har en negativ 
indvirkning på nye aktørers adgang til 
markedet og hindrer paneuropæiske aktører 
i at gøre sig gældende og modvirker 
således gennemførelsen af det indre 
marked for kort-, internet- og 
mobilbetalinger til skade for 
detailhandlere, selskaber og forbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Reglen om, at alle kort skal 
accepteres, er en dobbeltforpligtelse, som 
udstedende betalingstjenesteudbydere og 
betalingskortordninger pålægger 
betalingsmodtagere, idet 
betalingsmodtagerne skal acceptere alle 
kort med det samme varemærke, uanset 
hvilke omkostninger der er forbundet med 
disse kort (forpligtelse til at acceptere alle 
produkter), og uanset hvilken udstedende 
bank der har udstedt kortet (forpligtelse til 
at acceptere alle udstedere). Det er i 

udgår
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forbrugernes interesse, at 
betalingsmodtageren ikke kan 
diskriminere mellem udstedere og 
kortholdere i forbindelse med samme 
kategori af kort, og betalingsordninger og 
betalingstjenesteudbydere kan pålægge 
dem en sådan forpligtelse. Det aspekt ved 
reglen om at skulle acceptere alle kort, 
der forpligter betalingsmodtageren til at 
acceptere alle udstedere, er derfor 
berettiget i forbindelse med et 
betalingskortsystem, idet det hindrer 
betalingsmodtagerne i at diskriminere 
mellem de enkelte banker, som har 
udstedt et kort, hvorimod det aspekt, som 
forpligter betalingsmodtageren til at 
acceptere alle produkter, i realiteten er en 
kombinationsklausul, som kobler accept 
af kort med lave gebyrer sammen med 
accept af kort med høje gebyrer. Hvis det 
aspekt ved reglen om at skulle acceptere 
alle kort, der forpligter 
betalingsmodtageren til at acceptere alle 
produkter, fjernes, vil forretningsdrivende 
kunne begrænse det udvalg af 
betalingskort, som de tilbyder, til kun at 
omfatte betalingskort med lave(re) 
omkostninger, hvilket også vil være til 
fordel for forbrugerne, idet de 
forretningsdrivendes omkostninger 
reduceres. Forretningsdrivende, som 
accepterer debetkort, vil således ikke være 
tvunget til også at acceptere kreditkort, og 
forretningsdrivende, som accepterer 
kreditkort, vil ikke være tvunget til at 
acceptere firmakort. Men for at beskytte 
forbrugerne og deres adgang til at 
anvende betalingskort så ofte som muligt 
bør forretningsdrivende være forpligtet til 
at acceptere alle kort, som er omfattet af 
det samme regulerede interbankgebyr. En 
sådan begrænsning vil også bevirke, at 
kort med interbankgebyrer, som ikke er 
reguleret ved denne forordning, udsættes 
for større konkurrence, idet de 
forretningsdrivende vil være bedre stillet, 
når de skal forhandle om betingelserne 
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for at acceptere sådanne kort.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Visse oplysninger skal foreligge, for 
at begrænsningerne af reglen om, at alle 
kort skal accepteres, kan fungere effektivt. 
For det første bør betalingsmodtagerne 
have mulighed for at identificere de 
forskellige kategorier af kort. Derfor bør de 
forskellige kategorier kunne identificeres 
visuelt og elektronisk på anordningen. For 
det andet bør betaleren også oplyses om, at 
dennes betalingsinstrument(er) accepteres 
på et givet salgssted. Det er nødvendigt, at 
betalingsmodtageren giver betaleren 
oplysning om eventuelle begrænsninger i 
brugen af et givet varemærke, samtidig 
med og på de samme betingelser som 
oplysningen om, at et givet varemærke 
accepteres.

(30) Betalingsmodtagerne bør have 
mulighed for at identificere de forskellige 
kategorier af kort. Derfor bør de forskellige 
kategorier kunne identificeres elektronisk 
på anordningen. Betaleren bør desuden
oplyses om, at dennes 
betalingsinstrument(er) accepteres på et 
givet salgssted.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hævning af kontanter i kontantautomater b) hævning af kontanter eller enhver 
anden transaktion, der foretages i 
kontantautomater, ud over salg af varer 
eller tjenesteydelser

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "debetkorttransaktion": en 
betalingstransaktion med kort, herunder 
forudbetalte kort, knyttet til en 
betalingskonto eller en opsparingskonto 
med hæveadgang, som debiteres en 
transaktion, mindre end eller 48 timer efter 
at transaktionen er godkendt/initieret.

(4) "debetkorttransaktion": en 
betalingstransaktion med kort, herunder 
forudbetalte kort, knyttet til en 
betalingskonto eller en opsparingskonto 
med hæveadgang, som debiteres en 
transaktion, mindre end eller 48 timer efter 
at transaktionen er blevet clearet.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) "kreditkorttransaktion": en 
betalingstransaktion med kort, hvor 
transaktionen afvikles, mere end 48 timer 
efter at transaktionen er godkendt/initieret

(5) "kreditkorttransaktion": en 
betalingstransaktion med kort, hvor 
transaktionen afvikles, mere end 48 timer 
efter at transaktionen er blevet clearet

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) "grænseoverskridende 
betalingstransaktion": en betaling med kort 
eller en kortbaseret betalingstransaktion 
initieret af en betaler eller en 
betalingsmodtager, hvor betalerens 

(8) "grænseoverskridende 
betalingstransaktion": en betaling med kort 
eller en kortbaseret betalingstransaktion 
initieret af en betaler eller en 
betalingsmodtager, hvor betalingskortet er 
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betalingstjenesteudbyder og 
betalingsmodtagerens 
betalingstjenesteudbyder er etableret i 
forskellige medlemsstater, eller hvor
betalingskortet er udstedt af en udstedende 
betalingstjenesteudbyder, der er etableret i 
en anden medlemsstat end salgsstedets

udstedt af en udstedende 
betalingstjenesteudbyder, der er etableret i 
en anden medlemsstat end salgsstedets

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) "etableret": er til stede gennem 
etablering eller gennem en agent

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 25 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) "vægtet gennemsnit": summen af 
interbankgebyrer, der er betalt for 
kreditkort eller debetkort, divideret med 
det samlede antal dertil knyttede 
transaktioner i løbet af samme tidsperiode

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden for 
grænseoverskridende 
debetkorttransaktioner ikke tilbyde eller 
kræve et interbankgebyr pr. transaktion 
eller anden aftalt betaling med tilsvarende 
formål eller virkning, som udgør mere end 
0,2 % af transaktionens værdi.

1. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden for 
grænseoverskridende 
debetkorttransaktioner ikke tilbyde eller 
kræve et interbankgebyr pr. transaktion 
eller anden aftalt betaling med tilsvarende 
formål eller virkning, som i vægtet 
gennemsnit udgør mere end 0,2 % af 
transaktionens værdi.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden for 
grænseoverskridende 
kreditkorttransaktioner ikke tilbyde eller 
kræve et interbankgebyr pr. transaktion 
eller anden aftalt betaling med tilsvarende 
formål eller virkning, som udgør mere end 
0,3 % af transaktionens værdi.

2. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden for 
grænseoverskridende 
kreditkorttransaktioner ikke tilbyde eller 
kræve et interbankgebyr pr. transaktion 
eller anden aftalt betaling med tilsvarende 
formål eller virkning, som i vægtet 
gennemsnit udgør mere end 0,3 % af 
transaktionens værdi.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingstjenesteudbydere må med 1. Betalingstjenesteudbydere må med 
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virkning fra to år efter denne forordnings 
ikrafttræden for debetkorttransaktioner 
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, som 
udgør mere end 0,2 % af transaktionens 
værdi.

virkning fra to år efter denne forordnings 
ikrafttræden for debetkorttransaktioner 
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, som 
i vægtet gennemsnit udgør mere end 0,2 % 
af transaktionens værdi.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to år efter denne forordnings 
ikrafttræden for kreditkorttransaktioner 
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, som 
udgør mere end 0,3 % af transaktionens 
værdi.

2. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to år efter denne forordnings 
ikrafttræden for kreditkorttransaktioner 
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, som 
i vægtet gennemsnit udgør mere end 0,3 % 
af transaktionens værdi.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår lofterne i artikel 3 og 4
betragtes enhver nettokompensation, som 
en udstedende bank modtager fra en 
betalingskortordning i forbindelse med 
betalingstransaktioner eller tilknyttede 
aktiviteter, som en del af interbankgebyret.

For så vidt angår lofterne i artikel 3 
betragtes enhver nettokompensation, som 
en udstedende betalingstjenesteudbyder
modtager i forbindelse med 
betalingstransaktioner, som en del af 
interbankgebyret.

Or. en
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingskortordninger og 
behandlingsenheder skal være
uafhængige for så vidt angår juridisk 
form, organisation og beslutningstagning. 
De må på ingen måde diskriminere mellem 
deres datterselskaber eller aktionærer på 
den ene side og brugere af disse ordninger 
og andre aftalepartnere på den anden side 
og må navnlig på ingen måde gøre ydelse 
af tjenester, som de udbyder, betinget af, at 
deres aftalepartner accepter andre tjenester, 
som de udbyder.

1. Betalingskortordninger og 
behandlingsaktiviteter skal være adskilte. 
Betalingskortordninger, der udbyder 
behandlingstjenester må på ingen måde 
gøre ydelse af tjenester, som de udbyder, 
betinget af, at deres aftalepartner 
accepterer andre tjenester, som de 
udbyder. De må ikke præsentere deres 
priser for betalingskortordninger og 
behandlingsaktiviteter i form af 
pakkepriser, og de må ikke anvende 
krydssubsidier mellem disse aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingskortordninger skal give 
mulighed for at sikre, at godkendelses- og 
clearingmeddelelser i forbindelse med 
enkeltstående korttransaktioner kan 
adskilles og behandles af forskellige 
behandlingsenheder.

2. Behandlingsenheder skal give mulighed 
for at sikre, at godkendelses- og 
clearingmeddelelser i forbindelse med 
enkeltstående korttransaktioner kan 
adskilles og behandles af forskellige 
behandlingsenheder.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Territorial forskelsbehandling i de 
bestemmelser om behandling, som 
betalingskortordninger anvender, er 
forbudt.

3. Territorial forskelsbehandling i de 
bestemmelser om behandling, som 
behandlingsenheder anvender, er forbudt.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Behandlingsenheder i Unionen skal 
sikre, at deres system er teknisk 
interoperabelt med systemer i andre 
behandlingsenheder i Unionen ved at bruge 
standarder, som er udviklet af 
internationale eller europæiske 
standardiseringsorganer. Endvidere må 
behandlingsenheder ikke vedtage eller 
anvende forretningsbestemmelser, der 
begrænser interoperabiliteten med andre 
behandlingsenheder i Unionen.

4. Behandlingsenheder i Unionen skal 
senest den ...* [et år efter denne 
forordnings ikrafttræden] sikre, at deres 
system er teknisk interoperabelt med 
systemer i andre behandlingsenheder i 
Unionen ved at bruge standarder, som er 
udviklet af internationale eller europæiske 
standardiseringsorganer. Endvidere må 
behandlingsenheder ikke vedtage eller 
anvende forretningsbestemmelser, der 
begrænser interoperabiliteten med andre 
behandlingsenheder i Unionen.

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
(EBA) fastsætter – i tæt samarbejde med 
SEPA-Rådet – de krav, 
betalingssystemerne, 
betalingsordningerne og 
behandlingsenhederne skal opfylde, med 
henblik på at sikre et fuldt ud åbent og 
konkurrencepræget marked for 
kortbehandling. Disse krav skal fastsættes 
senest den ...* [to år efter datoen for 
denne forordnings ikrafttræden] og 
opdateres løbende efter behov.

Or. en
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 udgår
Co-badging og valg af applikation
1. Bestemmelser vedrørende ordninger og 
bestemmelser i licensaftaler, som gør det 
vanskeligt for eller forhindrer en udsteder 
i at co-badge to eller flere forskellige 
betalingsinstrumentvaremærker på kort, 
telekommunikation, digitalt udstyr eller it-
udstyr, er forbudt.
2. Forskellig behandling af udstedere 
eller indløsere i bestemmelser vedrørende 
ordninger og bestemmelser i licensaftaler 
vedrørende co-badging på kort, 
telekommunikation, digitalt udstyr eller it-
udstyr skal være objektivt begrundet og 
ikke-diskriminerende.
3. Betalingskortordninger må ikke stille 
krav om indberetning, krav om gebyrer 
eller andre krav med samme formål eller 
virkning til kortudstedende og -indløsende 
betalingstjenesteudbydere ved 
transaktioner, der gennemføres med en 
anordning, hvor deres varemærke er til 
stede, i forbindelse med transaktioner, 
hvor der ikke gøres brug af deres ordning.
4. Routing-principper, som tager sigte på 
at dirigere transaktioner gennem en 
specifik kanal, og andre tekniske og 
sikkerhedsrelaterede standarder og krav i 
forhold til håndtering af mere end et 
betalingskortvaremærke på kort, 
telekommunikation, digitalt udstyr eller it-
udstyr skal være ikke-diskriminerende og 
anvendes på en ikke-diskriminerende 
måde.
5. Når en betalingsanordning giver 
mulighed for at vælge mellem forskellige 
betalingsinstrumentvaremærker, 
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bestemmer betaleren på salgsstedet, 
hvilket varemærke der skal anvendes i 
forbindelse med den givne 
betalingstransaktion.
6. Betalingskortordninger, udstedere, 
indløsere og udbydere af infrastrukturer 
til behandling af betalingskort må ikke 
indføre automatiske mekanismer, 
software eller anordninger på 
betalingsinstrumentet eller på udstyr 
anvendt på salgsstedet, som begrænser 
betalerens muligheder for at vælge 
applikation ved brug af et co-badget 
betalingsinstrument.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indløsere skal i forhold til 
betalingsmodtagere tilbyde og opkræve 
individuelt specificerede 
detailhandelsgebyrer for forskellige 
kategorier af betalingskort og forskellige 
betalingskortvaremærker, medmindre 
forretningsdrivende skriftligt anmoder 
indløsende betalingstjenesteudbydere om 
at opkræve blandede 
detailhandelsgebyrer.

1. Indløsere skal i forhold til 
betalingsmodtagere tilbyde at opkræve 
individuelt specificerede 
detailhandelsgebyrer for forskellige 
kategorier af betalingskort og forskellige 
betalingskortvaremærker.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 10 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Reglen om, at alle kort skal accepteres Elektronisk identifikation

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingsordninger og 
betalingstjenesteudbydere må ikke 
anvende bestemmelser, der kan gøre 
betalingsmodtagere, som accepterer kort 
og andre betalingsinstrumenter udstedt af 
én udstedende betalingstjenesteudbyder 
inden for rammerne af en 
betalingsinstrumentordning, forpligtet til 
også at acceptere andre 
betalingsinstrumenter med det samme 
varemærke og/eller af samme kategori 
udstedt af andre udstedende 
betalingstjenesteudbydere inden for 
rammerne af den samme ordning, 
medmindre de er omfattet af det samme 
regulerede interbankgebyr.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede begrænsning 
af reglen om, at alle kort skal accepteres, 
er ikke til hinder for betalingsordninger 
og betalingstjenesteudbydere i at 

udgår
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fastsætte, at visse kort ikke må afvises 
med henvisning til den udstedende 
betalingstjenesteudbyders eller 
kortholderens identitet.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forretningsdrivende, som beslutter sig 
for ikke at acceptere alle kort eller andre 
betalingsinstrumenter under en 
betalingskortordning, skal på en klar og 
utvetydig måde oplyse forbrugeren herom, 
samtidig med at de oplyser forbrugeren 
om, hvilke af ordningens andre kort og 
betalingsinstrumenter de accepterer. 
Disse oplysninger skal angives tydeligt ved 
indgangen til forretningen, ved kassen 
eller på webstedet eller andre elektroniske 
eller mobile medier og skal gives til 
betaleren, i god tid inden denne indgår en 
købsaftale med betalingsmodtageren.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Udstedende betalingstjenesteudbydere 
skal sikre, at deres betalingsinstrumenter 
kan identificeres visuelt og elektronisk, 
således at betalingsmodtagere utvetydigt 
kan identificere, hvilke kortvaremærker og 
kategorier af forudbetalte kort eller debet-, 

Udstedende betalingstjenesteudbydere skal 
senest den ...* [et år efter denne 
forordnings ikrafttræden] sikre, at deres 
betalingsinstrumenter kan identificeres 
elektronisk, således at betalingsmodtagere 
utvetydigt kan identificere, hvilke 
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kredit- eller firmakort eller kortbaserede 
betalinger betaleren vælger.

kortvaremærker og kategorier af 
forudbetalte kort eller debet-, kredit- eller 
firmakort eller kortbaserede betalinger 
betaleren vælger.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne giver senest to år efter 
denne forordnings ikrafttræden 
Kommissionen meddelelse om disse 
organer. De giver omgående 
Kommissionen meddelelse om senere 
ændringer vedrørende disse organer.

2. Medlemsstaterne giver senest den ...* [to 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden] Kommissionen meddelelse 
om disse organer. De giver omgående 
Kommissionen meddelelse om senere 
ændringer vedrørende disse organer.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Fire år efter denne forordnings 
ikrafttræden aflægger Kommissionen 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om dens gennemførelse. Kommissionens 
rapport skal navnlig tage sigte på at 
undersøge interbankgebyrer, for at 
konstatere, om de er af passende størrelse, 
og styringsmekanismer som f.eks. gebyrer, 
under hensyntagen til den brug, der gøres 
af de forskellige betalingsmidler, og 
omkostningerne i forbindelse hermed, og 
omfanget af nye aktører og ny teknologi, 
som får adgang til markedet.

Fire år efter denne forordnings ikrafttræden 
aflægger Kommissionen rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om dens 
gennemførelse. Kommissionens rapport 
skal navnlig tage sigte på at undersøge 
interbankgebyrer, for at konstatere, om de 
er af passende størrelse, og 
styringsmekanismer som f.eks. gebyrer, 
under hensyntagen til den brug, der gøres 
af de forskellige betalingsmidler, og 
omkostningerne i forbindelse hermed, og 
omfanget af nye aktører og ny teknologi, 
som får adgang til markedet, samt 
indvirkningen på forbrugerne og de 
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forretningsdrivende.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Ordføreren støtter målet med forslaget til forordning om at bidrage til at udvikle et 
EU-omfattende betalingsmarked, som vil give forbrugerne, de forretningsdrivende og andre 
virksomheder mulighed for fuldt ud at udnytte fordelene ved EU's indre marked i tråd med 
Europa 2020-strategien og den digitale dagsorden. 

Ordføreren beklager, at Europa-Kommissionen ikke har baseret sine forslag på en solid 
undersøgelse med konsekvensanalyse, som kunne bevise, at forslagene vil medføre de 
forventede fordele for alle de interesserede parter. Derfor mener ordføreren, at virkningerne af 
nogle af Kommissionens forslag bør vurderes meget nøje, således at man undgår virkninger, 
der er i strid med det fastsatte mål, og som kan skabe nye problemer for brugerne af 
betalingsmidler.

Anvendelsesområde

Kommissionen foreslår, at anvendelsesområdet skal omfatte alle ordninger med tre og fire 
parter. Den udelukker dog ordningerne med tre parter fra anvendelsesområdet for 
bestemmelserne om lofter for interbankgebyrer og for bestemmelserne i artikel 7 om 
adskillelse af betalingskortordninger og behandlingsenheder.

Disse undtagelser gælder ikke for de betalingskortordninger med tre parter, som giver andre 
betalingstjenesteudbydere licens til at udstede og/eller indløse betalingskort. Under disse 
omstændigheder betragtes de i enhver henseende som en betalingsordning med fire parter.

Ordføreren mener, at dette forslag bør sikre lige konkurrencevilkår og dermed sikre, at 
betalingsordninger med henholdsvis tre og fire parter, nye markedsaktører og nye teknologier 
kan konkurrere på lige vilkår.

Interbankgebyrer

Europa-Kommissionen foreslår, at der indføres lofter for interbankgebyrer for 
grænseoverskridende og nationale transaktioner. Kommissionen har foreslået et loft på 0,2 % 
for transaktioner med debetkort og på 0,3 % for transaktioner med kreditkort. Disse lofter 
forekommer fuldstændig vilkårlige, for hidtil er der ikke forelagt nogen konsekvensanalyse, 
der kan berettige dem, og som analyserer deres virkninger på de forskellige nationale 
markeder.

Ordføreren minder om, at der er markante strukturforskelle mellem de forskellige nationale 
betalingskortmarkeder. Disse forskelle omfatter faktorer såsom betalingskortenes udbredelse, 
transaktionernes volumen, omfanget af svig, de enkelte markeders natur og særlige forhold 
(procentsats for debetkort og kreditkort, procentsats for direkte, personlige transaktioner og 
ikke-personlige transaktioner, antallet af kontantautomater pr. indbygger osv.).
Disse forskelle, som Kommissionen selv erkender i selve forslaget, og som den bruger som 
begrundelse for at foreslå forskellige perioder for, hvornår niveauerne for interbankgebyrer 
for henholdsvis grænseoverskridende og nationale transaktioner skal træde i kraft, kræver en 
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omfattende analyse og vurdering af virkningerne af disse forslag på de forskellige nationale 
markeder. Der er ikke blevet foretaget en sådan analyse.

Ordføreren vil i denne fase af lovgivningsprocessen bibeholde Kommissionens forslag, men 
mener dog, at der bør afholdes en indgående drøftelse af disse lofters egnethed på grundlag af 
en grundig vurdering af dem. Ordføreren forbeholder sig dermed retten til at forelægge andre 
forslag om dette punkt i de senere faser i lovgivningsprocessen, såfremt han skulle finde det 
hensigtsmæssigt.

Det bør undgås, at disse interbankgebyrer bliver et hårdt slag mod incitamenterne til at 
anvende betalingskort i medlemsstater med mindre udviklede markeder. Lofterne på 
interbankgebyrerne bør ikke bremse incitamenterne til at foretage de investeringer, der er 
nødvendige for udviklingen af betalingsnet i disse medlemsstater, eller begrænse 
investeringerne i innovation og bekæmpelsen af svig.

Ordføreren er på den anden side tilhænger af, at der indføres en vis fleksibilitet i lofterne på 
interbankgebyrer, således at de fastsættes som det vægtede gennemsnit af alle transaktioner, 
frem for at der er absolutte lofter for alle. Dette vil give mulighed for at differentiere mellem 
sektorer med forskellige misligholdelsesrater eller risici eller for at give incitamenter til at 
indføre nye teknologier eller sikrere betalingsmetoder. 

Licensering 

Ordføreren tilslutter sig Kommissionens forslag om at sikre, at der ikke inden for Unionen bør 
være geografiske begrænsninger for gyldigheden af licenser til udstedelse og indløsning af 
betalingsinstrumenter. De foranstaltninger, som Kommissionen foreslår, vil fremme et 
velfungerende indre marked for kort-, internet- og mobilbetalinger til fordel for forbrugerne 
og detailhandlerne.

Adskillelse af ordninger og behandlingsenheder samt deres interoperabilitet 

Ordføreren mener, at det er nødvendigt at skabe større konkurrence og derved give mulighed 
for, at alle behandlingsenheder kan konkurrere på lige vilkår om kunderne i ordningerne. Han 
mener dog, at Kommissionens forslag om at kræve en adskillelse af betalingssystemerne og 
behandlingsenhederne for så vidt angår juridisk form, organisation og beslutningstagning ikke 
står i forhold til hensigten, og at det ikke understøttes af nogen konsekvensanalyse. 

Ordføreren finder det tilstrækkeligt at sikre en funktionel adskillelse af disse to aktiviteter 
samt at sikre, at ydelsen af deres tjenester ikke gøres betinget af, at en anden tjeneste ligeledes 
accepteres. Desuden bør territorial forskelsbehandling i de bestemmelser om behandling, som 
betalingskortordninger anvender, være forbudt.

Behandlingsenhederne i Unionen bør sørge for, at deres systemer er teknisk interoperable med 
de øvrige behandlingsenheder i Unionen. Det er i den forbindelse nødvendigt at fastsætte en 
længere tidsperiode end den, der er fastsat i forordningen, således at behandlingsenhederne 
har mulighed for at opfylde disse krav.

Co-badging og valg af applikation
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Kommissionen foreslår, at udstederen skal have mulighed for at integrere alle de 
kortvaremærker, den måtte finde hensigtsmæssigt, i et kort eller i en anordning, der er baseret 
på dette, uden nødvendigvis at have en aftale vedrørende de berørte varemærker.

Ordføreren mener, at dette forslag er i strid med de mest grundlæggende principper for 
konkurrence mellem varemærker. Varemærkeværdien og evnen til frit at distribuere produkter 
er et grundlæggende element i det frie marked, som bør bibeholdes. Det er vanskeligt at forstå 
hensigten med et forslag, der fratager en virksomhed kontrollen med markedsføringen af et 
produkt, hvorved virksomheden kan komme ud for, at dens varemærke knyttes til andre 
konkurrerende varemærker eller varemærker med dårligt omdømme, uden at den har givet sit 
udtrykkelig tilsagn hertil.

Derudover lader det ikke til, at der er nogen argumenter for, at der skulle være problemer 
forbundet med co-badging. I dag findes der mange eksempler på co-badging på kort på 
markedet.

Ordføreren mener, at de foranstaltninger, der er knyttet til valg af applikation, kan have den 
modsatte virkning end den tilstræbte. Det forhold, at brugeren ikke har mulighed for at have et 
automatisk, forudvalgt betalingsmiddel, og at vedkommende er nødt til at vælge mellem sine 
forskellige betalingsinstrumentvaremærker, hver gang vedkommende skal foretage et køb, 
medfører for eksempel alvorlig ineffektivitet og alvorlige komplikationer for brugerne, 
eventuelle fejltagelser og længere ventetid, når der skal foretages en betaling.

Disse foranstaltninger kan desuden indebære en tilbagegang for alle de innovationer, der er 
beregnet til at fremskynde kortbetalinger, såsom de kontaktløse løsninger eller biometrisk 
autentificering. Innovation er et af de vigtigste incitamenter til at fremme anvendelsen af 
betalingskort, og derfor bør man undgå negative virkninger, der kan være til hinder for den 
tekniske udvikling eller gøre denne mindre attraktiv.

Reglen om, at alle kort skal accepteres

Ordføreren mener, at Kommissionens forslag på dette punkt ikke er en effektiv metode til at 
lette anvendelsen af kort som betalingsmiddel. Disse forslag vil betyde, at forbrugerne vil 
havne i en situation, hvor deres kort ikke bliver accepteret, når de vil betale med dem, de vil 
miste tilliden til de elektroniske betalingsmidler, blive usikre på dem og gå over til at betale 
kontant.

Kommissionen foreslår, at betalingsinstrumenterne skal kunne identificeres visuelt og 
elektronisk, således at betalingsmodtagere utvetydigt kan identificere, hvilke kortvaremærker 
og kategorier af forudbetalte debet-, kredit- eller firmakort eller kortbaserede betalinger, 
betaleren vælger. Ordføreren finder det hensigtsmæssigt, at betalingsinstrumenterne kan 
identificeres elektronisk, men mener, at det ikke står i forhold til hensigten at kræve, at de 
også kan identificeres visuelt. 

At stille krav om visuel identifikation ville gøre det nødvendigt at erstatte alle betalingskort i 
EU, hvilket i øjeblikket drejer sig om over 725 millioner kort, med deraf følgende 
omkostninger. Udviklingen inden for innovation og udbredelsen af anvendelsen af nye 
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betalingsmetoder – såsom via mobiltelefonen eller andre medier – sår desuden tvivl om, 
hvorvidt det er nødvendigt at påtage sig disse omkostninger. 

Revisionsklausul

Ordføreren foreslår, at Kommissionen udsender en rapport om anvendelsen af denne 
forordning. Rapporten bør undersøge aspekter såsom tilskyndelsesmekanismer samt, hvorvidt 
interbankgebyrerne har en passende størrelse, under hensyntagen til anvendelsen af de 
forskellige betalingsmidler samt omkostningerne forbundet hermed, og omfanget af nye 
aktører og nye teknologier på de forskellige nationale markeder. Forordningens indvirkning 
på forbrugerne og de forretningsdrivende bør desuden vurderes.


