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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven.
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven.
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties
(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0550),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 141, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0241/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ...1,

– gezien het advies van de Europese Centrale Bank van ...2,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van 
de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Er moet op worden toegezien dat de 
bepalingen betreffende de door 
betalingsdienstaanbieders te betalen of te 
ontvangen interbancaire vergoedingen niet 

(23) Er moet op worden toegezien dat de 
bepalingen betreffende de door 
betalingsdienstaanbieders te betalen of te 
ontvangen interbancaire vergoedingen niet 

                                               
1 PB C .../Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 PB C .../Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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worden omzeild door alternatieve 
vergoedingenstromen naar uitgevende 
betalingsdienstaanbieders. Om dit te 
vermijden, dient de "nettocompensatie" 
voor de vergoedingen die de uitgevende 
betalingsdienstaanbieder heeft betaald aan 
en ontvangen van een betaalkaartsysteem, 
als de interbancaire vergoeding worden 
aangemerkt. Om na te gaan of er van 
omzeiling sprake is, dient bij de berekening 
van de interbancaire vergoeding rekening 
te worden gehouden met het totaalbedrag 
aan betalingen of stimulansen die een 
uitgevende betalingsdienstaanbieder met 
betrekking tot de gereglementeerde 
transacties van een betaalkaartsysteem 
heeft ontvangen, verminderd met de 
vergoedingen die de uitgevende 
betalingsdienstaanbieder aan het systeem 
heeft betaald. De in aanmerking genomen 
betalingen, stimulansen en vergoedingen 
kunnen een direct karakter (d.w.z. 
volumegebaseerd of transactiespecifiek) 
of een indirect karakter (zoals onder meer 
verkoopstimulansen, bonussen, kortingen 
voor het realiseren van bepaalde 
transactievolumes) hebben.

worden omzeild door alternatieve 
vergoedingenstromen naar uitgevende 
betalingsdienstaanbieders. Om dit te 
vermijden, dient de "nettocompensatie" 
voor de vergoedingen die de uitgevende 
betalingsdienstaanbieder heeft betaald aan 
en ontvangen van een betaalkaartsysteem, 
als de interbancaire vergoeding worden 
aangemerkt. Om na te gaan of er van 
omzeiling sprake is, dient bij de berekening 
van de interbancaire vergoeding rekening 
te worden gehouden met het totaalbedrag 
aan betalingen of stimulansen die een 
uitgevende betalingsdienstaanbieder in 
rechtstreeks verband met 
betalingstransacties van een 
betaalkaartsysteem heeft ontvangen, 
verminderd met de vergoedingen die de 
uitgevende betalingsdienstaanbieder aan 
het systeem heeft betaald.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Het aanbrengen van een scheiding 
tussen systeem en infrastructuur moet alle 
verwerkingsentiteiten in de gelegenheid 
stellen om klanten van de systemen te 
concurreren. Aangezien verwerkingskosten 
een aanzienlijk deel van de totale kosten 
van kaartacceptatie vertegenwoordigen, is 
het van belang ervoor te zorgen dat voor 
deze schakel in de waardeketen van 

(25) Het aanbrengen van een scheiding 
tussen systeem en infrastructuur moet alle 
verwerkingsentiteiten in de gelegenheid 
stellen om klanten van de systemen te 
concurreren. Aangezien verwerkingskosten 
een aanzienlijk deel van de totale kosten 
van kaartacceptatie vertegenwoordigen, is 
het van belang ervoor te zorgen dat voor 
deze schakel in de waardeketen van 
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daadwerkelijke concurrentie sprake is. De 
scheiding van systeem en infrastructuur 
houdt in dat kaartsystemen en 
verwerkingsentiteiten onafhankelijk
moeten zijn wat rechtsvorm, organisatie en 
besluitvormingsproces betreft. Zij mogen 
niet discrimineren door bijvoorbeeld elkaar 
een voorkeursbehandeling te bieden, elkaar 
vertrouwelijke informatie te verstrekken 
die niet beschikbaar is voor hun 
concurrenten in hun respectieve 
marktsegment, hun concurrent in hun 
respectieve marktsegment buitensporige 
informatievereisten op te leggen, tot 
kruissubsidiëring van hun respectieve 
activiteiten over te gaan, of 
governanceregelingen met elkaar te delen. 
Dergelijke discriminerende praktijken 
werken een versnippering van de markt in 
de hand, hebben een negatief effect op de 
markttoegang door nieuwkomers en 
beletten de opkomst van pan-Europese 
marktspelers, waardoor de voltooiing van 
de interne markt voor kaart-, internet- en 
mobiele betalingen wordt belemmerd, met 
alle negatieve gevolgen van dien voor 
detailhandelaars, ondernemingen en 
consumenten.

daadwerkelijke concurrentie sprake is. De 
scheiding van systeem en infrastructuur 
houdt in dat kaartsystemen en 
verwerkingsactiviteiten gescheiden
moeten zijn wat organisatie en 
besluitvormingsproces betreft. Zij mogen 
niet discrimineren door bijvoorbeeld elkaar 
een voorkeursbehandeling te bieden, elkaar 
vertrouwelijke informatie te verstrekken 
die niet beschikbaar is voor hun 
concurrenten in hun respectieve 
marktsegment, hun concurrent in hun 
respectieve marktsegment buitensporige 
informatievereisten op te leggen, tot 
kruissubsidiëring van hun respectieve 
activiteiten over te gaan, of 
governanceregelingen met elkaar te delen. 
Dergelijke discriminerende praktijken 
werken een versnippering van de markt in 
de hand, hebben een negatief effect op de 
markttoegang door nieuwkomers en 
beletten de opkomst van pan-Europese 
marktspelers, waardoor de voltooiing van 
de interne markt voor kaart-, internet- en 
mobiele betalingen wordt belemmerd, met 
alle negatieve gevolgen van dien voor 
detailhandelaars, ondernemingen en 
consumenten.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De verplichting om alle kaarten te 
honoreren is een tweeledige verplichting 
die uitgevende betalingsdienstaanbieders 
en betaalkaartsystemen begunstigden 
opleggen: enerzijds moeten begunstigden 
alle kaarten van hetzelfde merk 
accepteren (het element "honoreren van 
alle producten"), ongeacht de 

Schrappen
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verschillende kosten die aan deze kaarten 
verbonden zijn, en, anderzijds, moeten zij 
dat doen ongeacht de individuele 
uitgevende bank die de kaart heeft 
uitgegeven (het element "honoreren van 
alle uitgevers"). Het is in het belang van 
de consument dat de begunstigde voor 
eenzelfde categorie kaarten niet tussen 
uitgevers of kaarthouders kan 
discrimineren en dat betalingssystemen en 
betalingsdienstaanbieders begunstigden 
een dergelijke verplichting kunnen 
opleggen. Het element "honoreren van 
alle uitgevers" van de verplichting om alle 
kaarten te honoreren is derhalve een 
gerechtvaardigde verplichting binnen een 
betaalkaartsysteem omdat begunstigden 
aldus worden belet te discrimineren 
tussen de individuele banken die een 
kaart hebben uitgegeven, maar het 
element "honoreren van alle producten" 
is daarentegen in wezen een 
koppelverkooppraktijk die tot gevolg heeft 
dat de acceptatie van kaarten met lage 
vergoedingen wordt gekoppeld aan de 
acceptatie van kaarten met hoge 
vergoedingen. Indien het element 
"honoreren van alle producten" uit de 
verplichting om alle kaarten te honoreren 
zou worden verwijderd, dan zouden 
handelaars de door hen aangeboden 
keuze aan betaalkaarten kunnen 
beperken tot uitsluitend betaalkaarten met 
lage(re) kosten, wat via de geringere door 
handelaars te betalen kosten ook 
consumenten ten goede zou komen. 
Handelaars die debetkaarten accepteren, 
zouden dan niet gedwongen zijn ook 
kredietkaarten te accepteren, en 
handelaars die kredietkaarten accepteren 
zouden niet gedwongen zijn commerciële 
kaarten te accepteren. Ter bescherming 
van de consument en van zijn vermogen 
om zoveel mogelijk van betaalkaarten 
gebruik te maken, zouden handelaars 
evenwel verplicht zijn alle kaarten te 
accepteren waarvoor dezelfde 
gereglementeerde interbancaire 
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vergoeding geldt. De bovenbeschreven 
beperking zou tevens resulteren in een 
concurrerender omgeving voor kaarten 
waarvan de interbancaire vergoedingen 
niet bij deze verordening zijn 
gereglementeerd, omdat handelaars zich 
in een sterkere positie zouden bevinden bij 
het onderhandelen over de voorwaarden 
waaronder zij dergelijke kaarten 
accepteren.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Willen de beperkingen op de 
verplichting om alle kaarten te honoreren 
doeltreffend functioneren, dan is bepaalde 
informatie onontbeerlijk. Ten eerste
moeten begunstigden over de middelen 
beschikken om de verschillende 
categorieën kaarten te identificeren. 
Daarom moet het mogelijk zijn de diverse 
categorieën op zicht en elektronisch op de 
drager te identificeren. Ten tweede moet 
ook de betaler over de acceptatie van zijn 
betaalinstrument(en) op een gegeven 
verkooppunt worden geïnformeerd. Het is 
noodzakelijk dat de mededeling door de 
begunstigde aan de betaler van elke 
beperking op het gebruik van een bepaald 
merk, op hetzelfde moment en onder 
dezelfde voorwaarden geschiedt als de 
mededeling dat een gegeven merk wordt 
geaccepteerd.

(30) Begunstigden moeten over de 
middelen beschikken om de verschillende 
categorieën kaarten te identificeren. 
Daarom moet het mogelijk zijn de diverse 
categorieën elektronisch op de drager te 
identificeren. Ook de betaler moet over de 
acceptatie van zijn betaalinstrument(en) op 
een gegeven verkooppunt worden 
geïnformeerd.

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) opnemingen van contanten bij 
geldautomaten; en

b) opnemingen van contanten of andere 
transacties dan de verkoop van goederen
of diensten die worden verricht bij 
geldautomaten; en

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) "debetkaarttransactie": 
kaartbetalingstransactie, ook met 
vooruitbetaalde kaarten die gekoppeld zijn 
aan een betaal- of depositorekening 
waarvan een transactie wordt gedebiteerd 
in minder dan of 48 uur nadat de transactie 
is toegestaan/geïnitieerd;

4) "debetkaarttransactie": 
kaartbetalingstransactie, ook met 
vooruitbetaalde kaarten die gekoppeld zijn 
aan een betaal- of depositorekening 
waarvan een transactie wordt gedebiteerd 
in minder dan of 48 uur nadat de transactie 
is gecleard;

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) "kredietkaarttransactie": 
kaartbetalingstransactie waarbij de 
transactie wordt afgewikkeld meer dan 
48 uur nadat de transactie is 
toegestaan/geïnitieerd;

5) "kredietkaarttransactie": 
kaartbetalingstransactie waarbij de 
transactie wordt afgewikkeld meer dan 
48 uur nadat de transactie is gecleard;
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Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) "grensoverschrijdende 
betalingstransactie": een kaartbetaling of 
een op een kaart gebaseerde 
betalingstransactie die door een betaler of 
een begunstigde is geïnitieerd, waarbij de 
betalingsdienstaanbieder van de betaler 
en de betalingsdienstaanbieder van de
begunstigde in verschillende lidstaten 
gevestigd zijn, of waarbij de betaalkaart is 
uitgegeven door een uitgevende 
betalingsdienstaanbieder die in een andere 
lidstaat is gevestigd dan het verkooppunt;

8) "grensoverschrijdende 
betalingstransactie": een kaartbetaling of 
een op een kaart gebaseerde 
betalingstransactie die door een betaler of 
een begunstigde is geïnitieerd, waarbij de 
betaalkaart is uitgegeven door een 
uitgevende betalingsdienstaanbieder die in 
een andere lidstaat is gevestigd dan het 
verkooppunt;

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis) "gevestigd": aanwezig via een 
vestiging of middels een agent;

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 25 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

25 bis) "gewogen gemiddelde": het totale 
bedrag aan interbancaire vergoedingen 
betaald voor transacties met debet- of 
kredietkaarten gedeeld door het totale 
aantal daarmee samenhangende 
transacties over dezelfde periode;

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk twee maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
bieden of verlangen 
betalingsdienstaanbieders voor 
grensoverschrijdende debetkaarttransacties 
geen interbancaire vergoeding per 
transactie of enigerlei andere 
overeengekomen vergoeding met eenzelfde 
oogmerk of effect meer die meer dan 0,2 % 
van de transactiewaarde bedraagt.

1. Uiterlijk twee maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
bieden of verlangen 
betalingsdienstaanbieders voor 
grensoverschrijdende debetkaarttransacties 
geen interbancaire vergoeding per 
transactie of enigerlei andere 
overeengekomen vergoeding met eenzelfde 
oogmerk of effect meer die gemiddeld 
meer dan 0,2 % van de transactiewaarde 
bedraagt.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk twee maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
bieden of verlangen 
betalingsdienstaanbieders voor 

2. Uiterlijk twee maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
bieden of verlangen 
betalingsdienstaanbieders voor 
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grensoverschrijdende 
kredietkaarttransacties geen interbancaire 
vergoeding per transactie of enigerlei 
andere overeengekomen vergoeding met 
eenzelfde oogmerk of effect meer die meer 
dan 0,3 % van de transactiewaarde 
bedraagt.

grensoverschrijdende 
kredietkaarttransacties geen interbancaire 
vergoeding per transactie of enigerlei 
andere overeengekomen vergoeding met 
eenzelfde oogmerk of effect meer die 
gemiddeld meer dan 0,3 % van de 
transactiewaarde bedraagt.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
bieden of verlangen 
betalingsdienstaanbieders voor op 
debetkaarten gebaseerde transacties geen 
interbancaire vergoeding per transactie of 
enigerlei andere overeengekomen 
vergoeding met eenzelfde oogmerk of 
effect meer die meer dan 0,2 % van de 
transactiewaarde bedraagt.

1. Uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
bieden of verlangen 
betalingsdienstaanbieders voor op 
debetkaarten gebaseerde transacties geen 
interbancaire vergoeding per transactie of 
enigerlei andere overeengekomen 
vergoeding met eenzelfde oogmerk of 
effect meer die gemiddeld meer dan 0,2 % 
van de transactiewaarde bedraagt.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
bieden of verlangen 
betalingsdienstaanbieders voor op 
kredietkaarten gebaseerde transacties geen 
interbancaire vergoeding per transactie of 
enigerlei andere overeengekomen 

2. Uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
bieden of verlangen 
betalingsdienstaanbieders voor op 
kredietkaarten gebaseerde transacties geen 
interbancaire vergoeding per transactie of 
enigerlei andere overeengekomen 
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vergoeding met eenzelfde oogmerk of 
effect meer die meer dan 0,3 % van de 
transactiewaarde bedraagt.

vergoeding met eenzelfde oogmerk of 
effect meer die gemiddeld meer dan 0,3 % 
van de transactiewaarde bedraagt.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de in de artikelen
3 en 4 bedoelde maxima wordt elke 
nettocompensatie die een uitgevende bank 
van een betaalkaartsysteem in verband 
met betalingstransacties of daarmee 
samenhangende activiteiten ontvangt, als 
onderdeel van de interbancaire vergoeding 
behandeld.

Voor de toepassing van de in artikel 3 
bedoelde maxima wordt elke 
nettocompensatie die een uitgevende 
betalingsdienstaanbieder in verband met 
betalingstransacties ontvangt, als onderdeel 
van de interbancaire vergoeding behandeld.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Betaalkaartsystemen en 
verwerkingsentiteiten zijn onafhankelijk 
wat rechtsvorm, organisatie en 
besluitvorming betreft. Zij discrimineren 
op generlei wijze tussen, enerzijds, hun 
dochterondernemingen of 
aandeelhouders en, anderzijds, gebruikers 
van deze systemen en andere contractuele 
partners; zij stellen met name de verlening 
van enigerlei door hen aangeboden dienst 
op generlei wijze afhankelijk van de 
aanvaarding door hun contractpartij van 
enigerlei andere dienst die zij aanbieden.

1. Betaalkaartsystemen en 
verwerkingsactiviteiten zijn gescheiden.
Betaalkaartsystemen die 
verwerkingsdiensten aanbieden stellen de 
verlening van enigerlei door hen 
aangeboden dienst op generlei wijze 
afhankelijk van de aanvaarding door hun 
contractpartij van enigerlei andere dienst 
die zij aanbieden. Zij presenteren hun 
prijzen voor betaalkaartsystemen en 
verwerkingsactiviteiten niet gebundeld en 
onthouden zich van kruissubsidiëring 
tussen deze activiteiten.
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Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Betaalkaartsystemen voorzien in de 
mogelijkheid dat toelatings- en 
clearingberichten met betrekking tot 
afzonderlijke kaarttransacties van elkaar 
kunnen worden gescheiden en door 
verschillende verwerkingsentiteiten kunnen 
worden verwerkt.

2. Verwerkingsentiteiten voorzien in de 
mogelijkheid dat toelatings- en 
clearingberichten met betrekking tot 
afzonderlijke kaarttransacties van elkaar 
kunnen worden gescheiden en door 
verschillende verwerkingsentiteiten kunnen 
worden verwerkt.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke vorm van territoriale discriminatie 
in verwerkingsregels die door 
betaalkaartsystemen worden toegepast, is 
verboden.

3. Elke vorm van territoriale discriminatie 
in verwerkingsregels die door 
verwerkingsentiteiten worden toegepast, is 
verboden.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Verwerkingsentiteiten binnen de Unie 
dragen er zorg voor dat hun systeem 
technisch interoperabel is met andere 

4. Verwerkingsentiteiten binnen de Unie 
dragen er zorg voor dat hun systeem 
uiterlijk op ...* [een jaar na de 
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systemen van verwerkingsentiteiten binnen 
de Unie dankzij het gebruik van door 
internationale of Europese normalisatie-
instellingen ontwikkelde normen. 
Bovendien worden door 
verwerkingsentiteiten geen bedrijfsregels 
vastgesteld of toegepast die de 
interoperabiliteit met andere 
verwerkingsentiteiten binnen de Unie 
beperken.

inwerkingtreding van deze verordening]
technisch interoperabel is met andere 
systemen van verwerkingsentiteiten binnen 
de Unie dankzij het gebruik van door 
internationale of Europese normalisatie-
instellingen ontwikkelde normen. 
Bovendien worden door 
verwerkingsentiteiten geen bedrijfsregels 
vastgesteld of toegepast die de 
interoperabiliteit met andere 
verwerkingsentiteiten binnen de Unie 
beperken.

De Europese Bankautoriteit stelt in 
nauwe samenwerking met de SEPA-raad 
vereisten vast waaraan betalingssystemen 
en verwerkingsentiteiten moeten voldoen 
om te zorgen voor een volledig open en 
concurrerende kaartverwerkingsmarkt. 
Deze vereisten worden uiterlijk op ...* 
[twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening]
verstrekt en regelmatig bijgewerkt voor 
zover van toepassing.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 Schrappen
Co-badging en applicatiekeuze
1. Alle systeemregels en regels in 
licentieovereenkomsten die co-badging 
door een uitgever van twee of meer 
verschillende merken van 
betaalinstrumenten op een kaart of 
telecommunicatie-, digitale of IT-drager 
hinderen of beletten, zijn verboden.
2. Elk verschil in behandeling van 
uitgevers of accepteerders in 
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systeemregels en regels in 
licentieovereenkomsten betreffende co-
badging op een kaart of 
telecommunicatie-, digitale of IT-drager is 
objectief gerechtvaardigd en niet-
discriminerend.
3. Bij transacties waarvoor niet van hun 
systeem wordt gebruikgemaakt, leggen 
betaalkaartsystemen geen 
rapportageverplichtingen, verplichtingen 
tot betaling van vergoedingen of andere 
verplichtingen met eenzelfde oogmerk of 
effect op aan kaartuitgevende en 
kaartaccepterende 
betalingsdienstaanbieders wanneer het 
gaat om transacties die worden uitgevoerd 
met enigerlei drager waarop hun merk 
aanwezig is.
4. Routeringbeginselen die erop zijn 
gericht transacties via een specifiek 
kanaal te laten verlopen, alsook 
verwerkings- en andere technische en 
veiligheidsnormen en -voorschriften voor 
de verwerking van meer dan één 
betaalkaartmerk op een kaart of een 
telecommunicatie-, digitale of IT-drager 
zijn niet-discriminerend en worden op 
niet-discriminerende wijze toegepast.
5. Wanneer een betaalinstrument de 
keuze biedt tussen verschillende merken 
van betaalinstrumenten, wordt het merk 
dat voor de betalingstransactie in kwestie 
wordt toegepast, op het verkooppunt door 
de betaler bepaald.
6. Betaalkaartsystemen, uitgevers, 
accepteerders en aanbieders van 
infrastructuur voor de verwerking van 
betaalkaarten brengen op het 
betaalinstrument of in de op het 
verkooppunt gebruikte apparatuur geen 
automatische mechanismen, 
programmatuur of hardware aan die de 
applicatiekeuze van de betaler beperken 
wanneer hij van een co-badged 
betaalinstrument gebruikmaakt.
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Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Accepteerders bieden en rekenen
begunstigden afzonderlijk gespecificeerde 
handelarenvergoedingen voor de 
verschillende categorieën en verschillende 
merken van betaalkaarten aan, tenzij 
handelaars accepterende 
betalingsdienstaanbieders schriftelijk 
verzoeken handelarenvergoedingen 
samen te voegen.

1. Accepteerders bieden begunstigden aan
afzonderlijk gespecificeerde 
handelarenvergoedingen voor de 
verschillende categorieën en verschillende 
merken van betaalkaarten aan te rekenen.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichting om alle kaarten te honoreren Elektronische identificatie

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Betalingssystemen en 
betalingsdienstaanbieders passen geen 
enkele regel toe die begunstigden die 
kaarten en andere betaalinstrumenten 

Schrappen
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accepteren die door een uitgevende 
betalingsdienstaanbieder in het kader van 
een betaalinstrumentensysteem zijn 
uitgegeven, ertoe kan verplichten ook 
andere betaalinstrumenten van hetzelfde 
merk en/of dezelfde categorie te 
accepteren die in het kader van hetzelfde 
systeem door andere uitgevende 
betalingsdienstaanbieders zijn uitgegeven, 
behalve als daarvoor dezelfde 
gereglementeerde interbancaire 
vergoeding geldt.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde beperking van de 
verplichting om alle kaarten te honoreren, 
laat de mogelijkheid onverlet voor 
betalingssystemen en 
betalingsdienstaanbieders om te bepalen 
dat bepaalde kaarten niet mogen worden 
geweigerd op basis van de identiteit van de 
uitgevende betalingsdienstaanbieder of 
van de kaarthouder.

Schrappen

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Handelaars die besluiten niet alle 
kaarten of andere betaalinstrumenten van 
een betaalkaartsysteem te accepteren, 

Schrappen



PE522.956v01-00 20/25 PR\1009030NL.doc

NL

brengen consumenten daarvan op 
duidelijke en ondubbelzinnige wijze op de 
hoogte op hetzelfde tijdstip waarop zij 
consumenten over de acceptatie van 
andere kaarten en betaalinstrumenten 
van het systeem informeren. Deze 
informatie wordt duidelijk zichtbaar aan 
de ingang van de winkel, aan de kassa of 
op de website of een ander toepasselijk 
elektronisch of mobiel medium 
aangegeven, en wordt tijdig aan de betaler 
verstrekt voordat hij een 
verkoopovereenkomst met de begunstigde 
sluit.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uitgevende betalingsdienstaanbieders 
dragen er zorg voor dat hun 
betaalinstrumenten op zicht en elektronisch 
identificeerbaar zijn, waardoor 
begunstigden ondubbelzinnig kunnen 
uitmaken voor welke merken en 
categorieën van vooruitbetaalde, debet-, 
krediet- of commerciële kaarten of op 
dergelijke kaarten gebaseerde betalingen 
de betaler heeft gekozen.

Uitgevende betalingsdienstaanbieders 
dragen er zorg voor dat hun 
betaalinstrumenten uiterlijk op ...* [een 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] elektronisch identificeerbaar 
zijn, waardoor begunstigden 
ondubbelzinnig kunnen uitmaken voor 
welke merken en categorieën van 
vooruitbetaalde, debet-, krediet- of 
commerciële kaarten of op dergelijke 
kaarten gebaseerde betalingen de betaler 
heeft gekozen.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening ervan in kennis 
welke organen zij hebben aangewezen. Zij 
delen de Commissie alle latere wijzigingen 
met betrekking tot deze organen onverwijld 
mee.

2. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk op ...* [twee maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening]
ervan in kennis welke organen zij hebben 
aangewezen. Zij delen de Commissie alle 
latere wijzigingen met betrekking tot deze 
organen onverwijld mee.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vier jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de toepassing van deze 
verordening. In het verslag van de 
Commissie wordt met name gekeken naar 
de niveaus van de interbancaire 
vergoedingen om te beoordelen of deze 
passend zijn, alsook naar 
sturingsmechanismen zoals kosten, 
rekening houdend met het gebruik en de 
kosten van de diverse betaalmiddelen en de 
mate waarin nieuwkomers en nieuwe 
technologie hun weg naar de markt hebben 
gevonden.

Vier jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening dient de Commissie bij het
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de toepassing van deze 
verordening. In het verslag van de 
Commissie wordt met name gekeken naar 
de niveaus van de interbancaire 
vergoedingen om te beoordelen of deze 
passend zijn, alsook naar 
sturingsmechanismen zoals kosten, 
rekening houdend met het gebruik en de 
kosten van de diverse betaalmiddelen en de 
mate waarin nieuwkomers en nieuwe 
technologie hun weg naar de markt hebben 
gevonden, alsook de gevolgen voor 
consumenten en handelaars.

Or. en
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TOELICHTING

De rapporteur steunt de doelstelling van de voorgestelde verordening, namelijk bijdragen tot 
de ontwikkeling van een EU-brede betaalmarkt, die consumenten, detailhandelaars en andere 
ondernemingen in staat moet stellen ten volle van de voordelen van de interne markt van de 
EU, met inbegrip van elektronische handel, te profiteren overeenkomstig de Europa 2020-
strategie en de digitale agenda. 

De rapporteur betreurt dat de Commissie haar voorstellen niet heeft gebaseerd op een 
deugdelijke effectbeoordelingsstudie waaruit blijkt dat haar voorstellen de verwachte 
voordelen zullen opleveren voor alle betrokken partijen. Daarom is hij van mening dat de 
mogelijke effecten van een aantal voorstellen van de Commissie zorgvuldig moeten worden 
beoordeeld om te voorkomen dat bepaalde gevolgen indruisen tegen het nagestreefde doel en 
mogelijkerwijze nieuwe problemen veroorzaken voor gebruikers van betaalmiddelen.

Toepassingsgebied

De Commissie stelt voor om alle vier- en driepartijensystemen onder het toepassingsgebied te 
laten vallen. Driepartijensystemen sluit ze echter uit van de bepalingen betreffende de maxima 
voor interbancaire vergoedingen en van de bepalingen van artikel 7 betreffende de scheiding 
van betaalkaarten en verwerkingsentiteiten.

Deze uitzonderingen gelden niet voor driepartijenbetaalkaartsystemen die andere 
betalingsdienstaanbieders licenties verlenen voor de uitgifte en/of acceptatie van 
betaalkaarten. In dergelijke gevallen worden zij in alle opzichten als 
vierpartijenbetalingssystemen beschouwd.

De rapporteur is van oordeel dat dit voorstel voor eerlijke concurrentieomstandigheden moet 
zorgen om te garanderen dat vier- en driepartijenbetalingssystemen, nieuwkomers op de 
markt en nieuwe technologie op gelijke voet kunnen concurreren.

Interbancaire vergoedingen

De Commissie stelt voor om maxima voor interbancaire vergoedingen in te voeren voor 
grensoverschrijdende en binnenlandse transacties. Zo stelt zij een maximum voor van 0,2 % 
voor transacties met debetkaarten en 0,3 % voor transacties met kredietkaarten. Deze maxima 
lijken volstrekt willekeurig omdat de Commissie tot dusver geen enkele effectbeoordeling 
heeft voorgelegd waarin deze cijfers worden verantwoord en de gevolgen voor de diverse 
nationale markten worden onderzocht.

De rapporteur wijst erop dat er uitgesproken structurele verschillen bestaan tussen de 
onderscheiden nationale kaartmarkten. Deze verschillen omvatten factoren zoals de 
penetratiegraad van kaarten, de transactievolumes, de fraudeniveaus en de aard en specifieke 
kenmerken van elke markt (percentage debet- en kredietkaarten, percentage transacties met 
acceptatie op afstand tegenover transacties in aanwezigheid van de klant, aantal 
geldautomaten per inwoner, enz.).
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De Commissie erkent zelf in haar voorstel dat deze verschillen bestaan en gebruikt ze als 
verantwoording om verschillende tijdstippen voor de inwerkingtreding van de niveaus van 
interbancaire vergoedingen voor grensoverschrijdende en binnenlandse transacties voor te 
stellen. Daarom moet grondig worden onderzocht en beoordeeld welke gevolgen deze 
voorstellen kunnen hebben op de verschillende nationale markten. Dit onderzoek is niet 
uitgevoerd.

In dit stadium van het wetgevingsproces handhaaft de rapporteur de voorstellen van de 
Commissie. Hij is echter van mening dat uitgebreid moet worden besproken in hoeverre deze 
maxima passend zijn, uitgaande van een grondige evaluatie. De rapporteur behoudt zich 
derhalve het recht voor in latere fasen van het wetgevingsproces op dit punt andere 
voorstellen te doen, mocht hij dat nodig achten.

In lidstaten met onvolwassen markten kunnen deze interbancaire vergoedingen de 
ontwikkeling van het gebruik van kaarten sterk afremmen. Dat moet worden voorkomen. De 
aftopping van de interbancaire vergoedingen mag geen rem zetten op de nodige investeringen 
voor de ontwikkeling van de betalingsnetwerken in die lidstaten, of leiden tot minder 
investeringen in innovatie en fraudebestrijding.

Anderzijds is de rapporteur er voorstander van om bij de aftopping van de interbancaire 
vergoedingen enige flexibiliteit in te bouwen zodat de maxima een gewogen gemiddelde van 
alle transacties zijn in plaats van absolute maxima. Zo kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen sectoren met verschillende wanbetalingscijfers of risicograden, of de invoering van 
nieuwe technologie of veiliger betalingsmethoden worden bevorderd. 

Licentieverlening 

De rapporteur staat achter het voorstel van de Commissie dat licenties voor de uitgifte of 
acceptatie van betaalinstrumenten zonder enige geografische beperking in de gehele Unie 
geldig moeten zijn. De door de Commissie voorgestelde maatregelen zullen de goede werking 
van een interne markt voor kaart-, internet- en mobiele betalingen in de hand werken, met alle 
positieve gevolgen van dien voor consumenten en detailhandelaars.

Scheiding van systemen en verwerkingsentiteiten, en interoperabiliteit 

De rapporteur acht het nodig meer concurrentie teweeg te brengen zodat alle 
verwerkingsentiteiten op gelijke voet kunnen concurreren om klanten van de systemen. Eisen 
dat betalingssystemen en verwerkingsentiteiten gescheiden moeten zijn wat rechtsvorm, 
organisatie en besluitvorming betreft, zoals de Commissie voorstelt, vindt hij echter 
onevenredig, temeer daar dit niet op een effectbeoordeling berust. 

Volgens de rapporteur is het voldoende te zorgen voor een functionele scheiding van beide 
activiteiten, en te garanderen dat de verlening van enigerlei door hen aangeboden dienst op 
generlei wijze afhankelijk wordt gesteld van de aanvaarding van enigerlei andere dienst. 
Anderzijds moet elke vorm van territoriale discriminatie in verwerkingsregels die door 
betaalkaartsystemen worden toegepast, verboden zijn.

Verwerkingsentiteiten binnen de Unie moeten er zorg voor dragen dat hun systeem technisch 
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interoperabel is met de andere verwerkingsentiteiten binnen de Unie. Om de entiteiten in staat 
te stellen aan deze eis te voldoen, is het noodzakelijk hen meer tijd te gunnen dan in de 
verordening is bepaald.

Co-badging en applicatiekeuze

De Commissie stelt voor om kaartuitgevers de mogelijkheid te bieden om alle merken 
betaalkaarten die zij nuttig achten op één kaart of op kaarten gebaseerd instrument te 
bundelen zonder dat zij daarvoor de toestemming van de betrokken merken nodig hebben.

Volgens de rapporteur druist dit voorstel in tegen de meest elementaire beginselen inzake 
mededinging tussen merken. Merkwaarde en de mogelijkheid om producten vrij te 
verspreiden zijn een essentieel element van de vrije markt dat behouden moet blijven. Het is 
ondenkbaar een bedrijf de controle over de vermarkting van een product te ontzeggen, waarbij 
het lijdzaam zou moeten toezien hoe zijn merk zonder zijn uitdrukkelijke toestemming aan 
concurrerende of slecht aangeschreven merken verbonden wordt.

Bovendien lijkt niets erop te wijzen dat er problemen zijn met betrekking tot co-badging. Er 
zijn tegenwoordig een groot aantal co-badged kaarten op de markt.

De rapporteur is van mening dat de maatregelen betreffende de applicatiekeuze net het 
tegenovergestelde effect kunnen sorteren. Zo zal de gebruiker geen gepreselecteerd 
standaardbetaalmiddel aangeboden krijgen en telkens als hij een betaling wil doen, verplicht 
zijn tussen zijn verschillende merken betaalinstrumenten te kiezen, wat zal leiden tot
aanzienlijke inefficiëntie en ernstige complicaties voor de gebruikers, mogelijke vergissingen 
en langere wachttijden bij het betalen.

Voorts zouden deze maatregelen een achteruitgang kunnen betekenen voor alle innovaties die 
gericht zijn op het versnellen van kaartbetalingen, zoals contactloze systemen of biometrische 
authenticatie. Innovatie is een van de belangrijkste prikkels om het gebruik van kaarten aan te 
moedigen. Daarom moeten negatieve effecten die technologische ontwikkelingen zouden 
kunnen belemmeren of minder aantrekkelijk zouden maken, worden voorkomen.

Verplichting om alle kaarten te honoreren

De rapporteur is van oordeel dat de voorstellen van de Commissie op dit punt geen 
doeltreffend middel zijn om het gebruik van kaarten als betaalmiddel te bevorderen. Deze 
voorstellen zullen ertoe leiden dat het consumenten overkomt dat hun kaart niet wordt 
aanvaard wanneer ze ermee willen betalen, waardoor ze hun vertrouwen in het systeem 
verliezen, zich onzeker gaan voelen over elektronische betaalmiddelen en liever contant 
betalen.

De Commissie stelt voor dat betaalinstrumenten op zicht en elektronisch identificeerbaar 
moeten zijn, zodat begunstigden ondubbelzinnig kunnen uitmaken voor welke merken en 
categorieën van vooruitbetaalde, debet-, krediet- of commerciële kaarten of op dergelijke 
kaarten gebaseerde betalingen de betaler heeft gekozen. Volgens de rapporteur moeten 
betaalinstrumenten inderdaad elektronisch identificeerbaar zijn maar hij acht het buitensporig 
ook een identificatie op zicht te eisen. 
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Als een identificatie op zicht wordt geëist, zouden alle betaalkaarten in de EU – thans meer 
dan 725 miljoen – moeten worden vervangen, met alle kosten van dien. Bovendien valt te 
betwijfelen of deze kosten nog zin hebben, gezien de voortschrijdende innovatie en de 
verbreiding van het gebruik van nieuwe betaalmiddelen, zoals mobiele telefoons en andere 
media. 

Evaluatieclausule

De rapporteur stelt voor dat de Commissie verslag uitbrengt over de toepassing van deze 
verordening. In het verslag moet worden gekeken naar aspecten zoals de niveaus van de 
interbancaire vergoedingen om te beoordelen of deze passend zijn, alsook naar 
sturingsmechanismen, rekening houdend met het gebruik en de kosten van de diverse 
betaalmiddelen en de mate waarin nieuwkomers en nieuwe technologie hun weg naar de 
verschillende nationale markten hebben gevonden. Tevens moeten de gevolgen van deze 
verordening voor de consumenten en handelaars worden beoordeeld.


