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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för 
kortbaserade betalningstransaktioner
(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0550),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0241/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...1,

– med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den ...2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet 
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det är viktigt att se till att 
bestämmelserna om de förmedlingsavgifter 
som ska betalas eller mottas av 
betaltjänstleverantörer inte kringgås genom 

(23) Det är viktigt att se till att 
bestämmelserna om de förmedlingsavgifter 
som ska betalas eller mottas av 
betaltjänstleverantörer inte kringgås genom 

                                               
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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alternativa avgiftsflöden till utfärdande 
betaltjänstleverantörer. För att detta ska 
undvikas bör ”nettokompensationen” för 
de avgifter som den utfärdande 
betaltjänstleverantören betalat och mottagit 
från ett betalkortssystem anses vara en 
förmedlingsavgift. När man beräknar 
förmedlingsavgiften för att kontrollera om 
åtgärderna kringgås bör man beakta det 
totala beloppet på betalningar eller 
incitament som en utfärdande 
betaltjänstleverantör mottagit av ett 
betalkortssystem för reglerade 
transaktioner med avdrag för de avgifter 
som den utfärdande betaltjänstleverantören 
betalat till systemet. De betalningar, 
incitament och avgifter som beaktas kan 
vara direkta (dvs. volymbaserade eller 
transaktionsspecifika) eller indirekta 
(bl.a. incitament till marknadsföring, 
bonusar, rabatter för att nå upp till vissa 
transaktionsvolymer).

alternativa avgiftsflöden till utfärdande 
betaltjänstleverantörer. För att detta ska 
undvikas bör ”nettokompensationen” för 
de avgifter som den utfärdande 
betaltjänstleverantören betalat och mottagit 
från ett betalkortssystem anses vara en 
förmedlingsavgift. När man beräknar 
förmedlingsavgiften för att kontrollera om 
åtgärderna kringgås bör man beakta det 
totala beloppet på betalningar eller 
incitament som en utfärdande 
betaltjänstleverantör mottagit av ett 
betalkortssystem i direkt samband med 
betalningstransaktioner med avdrag för de 
avgifter som den utfärdande 
betaltjänstleverantören betalat till systemet.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) En separation av systemen och 
infrastrukturen bör ge alla 
betalningsförmedlare möjlighet att 
konkurrera om systemens kunder. Eftersom 
behandlingskostnaderna utgör en 
betydande del av de sammanlagda 
kostnaderna vid kortbetalningar är det 
viktigt att denna del av värdekedjan öppnas
för ändamålsenlig konkurrens. På grundval 
av en separation av systemen och 
infrastrukturen bör kortsystemen och de 
behandlande enheterna vara oberoende
vad gäller juridisk form, organisation och 
beslutsfattande. De bör inte diskriminera 

(25) En separation av systemen och 
infrastrukturen bör ge alla 
betalningsförmedlare möjlighet att 
konkurrera om systemens kunder. Eftersom 
behandlingskostnaderna utgör en 
betydande del av de sammanlagda 
kostnaderna vid kortbetalningar är det 
viktigt att denna del av värdekedjan öppnas 
för ändamålsenlig konkurrens. På grundval 
av en separation av systemen och 
infrastrukturen bör kortsystemen och 
bearbetningsverksamheterna vara åtskilda
vad gäller organisation och beslutsfattande.
De bör inte diskriminera andra, till 
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andra, till exempel genom att behandla 
varandra förmånligt eller ge varandra 
konfidentiell information som inte är 
tillgänglig för deras konkurrenter inom 
deras respektive marknadssegment, 
uppställa orimliga krav på information för 
konkurrenterna inom deras respektive 
marknadssegment, korssubventionera 
respektive verksamhet eller genom att ha 
arrangemang för delad förvaltning. Sådana 
diskriminerande tillvägagångssätt bidrar till 
marknadsfragmentering och till svårigheter 
för nya aktörer att få tillträde till 
marknaden och gör det svårt för 
alleuropeiska aktörer att etablera sig vilket 
hindrar den inre marknaden för kort-, 
internet- och mobilbetalningar från att 
förverkligas och är till nackdel för 
detaljhandlare, företag och konsumenter.

exempel genom att behandla varandra 
förmånligt eller ge varandra konfidentiell 
information som inte är tillgänglig för 
deras konkurrenter inom deras respektive 
marknadssegment, uppställa orimliga krav 
på information för konkurrenterna inom 
deras respektive marknadssegment, 
korssubventionera respektive verksamhet 
eller genom att ha arrangemang för delad 
förvaltning. Sådana diskriminerande 
tillvägagångssätt bidrar till 
marknadsfragmentering och till svårigheter 
för nya aktörer att få tillträde till 
marknaden och gör det svårt för 
alleuropeiska aktörer att etablera sig vilket 
hindrar den inre marknaden för kort-, 
internet- och mobilbetalningar från att 
förverkligas och är till nackdel för 
detaljhandlare, företag och konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Regeln om att alla kort måste godtas 
är en dubbel skyldighet som åläggs 
betalningsmottagarna av utfärdande 
betaltjänstleverantörer och 
betalkortsystem att dels ta emot alla kort 
av samma märke (”regeln om att alla 
kortprodukter måste godtas”) oberoende 
av att kostnaderna för dessa kort är olika 
och oberoende av vilken enskild bank som 
har utfärdat kortet (”alla kortutgivande 
banker måste godtas”). Det ligger i 
konsumenternas intresse att 
betalningsmottagaren inte kan 
diskriminera utfärdare eller 
kortinnehavare i samma kortkategori och 
att betalningssystemen och 
betaltjänstleverantörerna kan ålägga dem 

utgår
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en sådan skyldighet. Även om inslaget 
”alla kortutgivande banker måste godtas” 
i regeln om att alla kort måste godtas är 
en legitim regel i ett betalkortsystem 
eftersom den hindrar 
betalningsmottagarna från att 
diskriminera enskilda banker som har 
utfärdat ett kort är ”regeln om att alla 
kortprodukter måste godtas” i huvudsak 
ett kopplingsförbehåll som leder till att 
godtagande av kort med låga avgifter 
kopplas till godtagande av kort med höga 
avgifter. Att avlägsna inslaget med att alla 
kortprodukter måste godtas från regeln
om att alla kort måste godtas skulle göra 
det möjligt för näringsidkare att endast 
godta betalkort med låga eller lägre 
avgifter vilket även skulle komma 
konsumenterna till del genom minskade 
kostnader för näringsidkarna. 
Detaljhandlare som godtar betalkort 
skulle då inte vara tvungna att också 
godta kreditkort och de som godtar 
kreditkort skulle inte behöva godta 
företagskort. För att skydda 
konsumenterna och deras möjligheter att 
använda betalkort så ofta som möjligt bör 
näringsidkarna dock vara skyldiga att 
acceptera alla kort som omfattas av 
samma reglerade förmedlingsavgift. En 
sådan begränsning skulle också leda till 
en mer konkurrenskraftig miljö för de 
kort med förmedlingsavgifter som inte 
regleras enligt denna förordning eftersom 
näringsidkarna skulle få ett utökat 
förhandlingsutrymme om villkoren för att 
godta sådana kort.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 30
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att begränsningarna av regeln 
om att alla kort måste godtas ska fungera 
på ett ändamålsenligt sätt är viss 
information nödvändig. För det första bör 
betalningsmottagarna ha möjlighet att 
identifiera de olika kortkategorierna.
Därför bör de olika kategorierna kunna 
identifieras visuellt och elektroniskt på 
apparaten. För det andra bör också 
betalaren informeras om att hans eller 
hennes betalningsinstrument godtas av ett 
visst försäljningsställe. Det är nödvändigt 
att betalningsmottagaren meddelar 
betalaren om eventuella begränsningar i 
användningen av ett visst kortvarumärke 
samtidigt och på samma villkor som 
information ges om godtagande av ett 
visst varumärke.

(30) Betalningsmottagarna bör ha 
möjlighet att identifiera de olika 
kortkategorierna. Därför bör de olika 
kategorierna kunna identifieras elektroniskt 
på apparaten. Betalaren bör också
informeras om att hans eller hennes 
betalningsinstrument godtas av ett visst 
försäljningsställe.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) kontantuttag från bankautomater, och (b) Kontantuttag eller andra transaktioner 
än försäljning av varor eller tjänster som 
utförs vid bankautomater.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Betalkortstransaktion: en (4) Betalkortstransaktion: en 
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kortbetalningstransaktion, bl.a. med 
förbetalda kort som är knutna till ett 
girokonto eller ett inlåningskonto som 
transaktionen debiteras från högst 
48 timmar efter det att transaktionen har 
godkänts eller inletts.

kortbetalningstransaktion, bl.a. med 
förbetalda kort som är knutna till ett 
girokonto eller ett inlåningskonto som 
transaktionen debiteras från högst 
48 timmar efter det att transaktionen har 
clearats.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Kreditkortstransaktion: en 
kortbetalningstransaktion där transaktionen 
avräknas mer än 48 timmar efter det att 
transaktionen har godkänts eller inletts.

(5) Kreditkortstransaktion: en 
kortbetalningstransaktion där transaktionen 
avräknas mer än 48 timmar efter det att 
transaktionen har clearats.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Gränsöverskridande 
betalningstransaktion: en kortbetalning 
eller en kortbaserad betalningstransaktion 
som initierats av en betalare eller en 
betalningsmottagare där betalarens och 
betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantörer är etablerade i 
olika medlemsstater eller där betalkortet 
utfärdats av en utfärdande 
betaltjänstleverantör som är etablerad i en 
annan medlemsstat än försäljningsstället.

(8) Gränsöverskridande 
betalningstransaktion: en kortbetalning 
eller en kortbaserad betalningstransaktion 
som initierats av en betalare eller en 
betalningsmottagare där betalkortet 
utfärdats av en utfärdande 
betaltjänstleverantör som är etablerad i en 
annan medlemsstat än försäljningsstället.

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) etablerad: närvaro genom etablering 
eller via ett ombud.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) vägt genomsnitt: det totala beloppet 
för betalda förmedlingsavgifter för 
betalkort och kreditkort dividerat med det 
totala beloppet för relaterade 
transaktioner under samma period.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med verkan från och med två månader 
efter det att denna förordning har trätt i 
kraft ska leverantörer av betalningstjänster 
inte erbjuda eller begära en 
förmedlingsavgift eller någon annan 
överenskommen ersättning med 
motsvarande syfte eller effekt som 
överstiger 0,2 % av transaktionsvärdet av 
en gränsöverskridande 

1. Med verkan från och med två månader 
efter det att denna förordning har trätt i 
kraft ska leverantörer av betalningstjänster 
inte erbjuda eller begära en 
förmedlingsavgift eller någon annan 
överenskommen ersättning med 
motsvarande syfte eller effekt som 
överstiger ett vägt genomsnitt på 0,2 % av 
transaktionsvärdet av en 
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betalkortstransaktion. gränsöverskridande betalkortstransaktion.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med verkan från och med två månader 
efter det att denna förordning har trätt i 
kraft ska leverantörer av betalningstjänster 
inte erbjuda eller begära en 
förmedlingsavgift eller någon annan 
överenskommen ersättning med 
motsvarande syfte eller effekt som 
överstiger 0,3 % av transaktionsvärdet av 
en gränsöverskridande 
kreditkortstransaktion.

2. Med verkan från och med två månader 
efter det att denna förordning har trätt i 
kraft ska leverantörer av betalningstjänster 
inte erbjuda eller begära en 
förmedlingsavgift eller någon annan 
överenskommen ersättning med 
motsvarande syfte eller effekt som 
överstiger ett vägt genomsnitt på 0,3 % av 
transaktionsvärdet av en 
gränsöverskridande betalkortstransaktion.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med verkan från och med två år efter det 
att denna förordning har trätt i kraft ska 
leverantörer av betalningstjänster inte 
erbjuda eller begära en förmedlingsavgift 
per transaktion eller någon annan 
överenskommen ersättning med 
motsvarande syfte eller effekt som 
överstiger 0,2 % av transaktionsvärdet av 
en betalkortstransaktion.

1. Med verkan från och med två år efter det 
att denna förordning har trätt i kraft ska 
leverantörer av betalningstjänster inte 
erbjuda eller begära en förmedlingsavgift 
per transaktion eller någon annan 
överenskommen ersättning med 
motsvarande syfte eller effekt som 
överstiger ett vägt genomsnitt på 0,2 % av 
transaktionsvärdet av en 
betalkortstransaktion.

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med verkan från och med två år efter det 
att denna förordning har trätt i kraft ska 
leverantörer av betalningstjänster inte 
erbjuda eller begära en förmedlingsavgift 
per transaktion eller någon annan 
överenskommen ersättning med 
motsvarande syfte eller effekt som 
överstiger 0,3 % av transaktionsvärdet av 
en kreditkortstransaktion.

2. Med verkan från och med två år efter det 
att denna förordning har trätt i kraft ska 
leverantörer av betalningstjänster inte 
erbjuda eller begära en förmedlingsavgift 
per transaktion eller någon annan 
överenskommen ersättning med 
motsvarande syfte eller effekt som 
överstiger ett vägt genomsnitt på 0,3 % av 
transaktionsvärdet av en 
betalkortstransaktion.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av de tak som avses i 
artiklarna 3 och 4 ska eventuell 
nettoersättning som en utfärdande bank
mottagit från ett betalkortssystem vid 
betalningstransaktioner eller relaterad 
verksamhet behandlas som en del av
förmedlingsavgiften.

Vid tillämpningen av de tak som avses i 
artikel 3 ska eventuell nettoersättning som 
en utfärdande betaltjänstleverantör
mottagit vid betalningstransaktioner 
behandlas som en del av 
förmedlingsavgiften.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Betalkortsystemen och
bearbetningsenheterna ska vara
oberoende med avseende på deras 
juridiska form, organisation och 
beslutsfattande. De ska inte på något sätt
göra åtskillnad mellan å ena sidan sina 
dotterbolag eller aktieägare och å andra 
sidan användarna av dessa system och 
andra avtalsparter och de ska i synnerhet 
inte på något sätt uppställa villkor för sina 
tjänster som innebär att avtalsparten måste 
godta andra tjänster som de erbjuder.

1. Betalkortssystemen och
bearbetningsverksamheterna ska vara
åtskilda. Betalkortssystem som erbjuder 
bearbetningstjänster ska inte på något sätt 
uppställa villkor för sina tjänster som 
innebär att avtalsparten måste godta andra 
tjänster som de erbjuder. De ska inte 
presentera sina priser för betalkortssystem 
och bearbetningsverksamheter i form av 
paketpriser, och ska inte tillämpa 
korssubventionering mellan dessa 
verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Betalkortsystemen ska medge att 
meddelanden om godkännande och 
clearing av enskilda korttransaktioner kan 
separeras och bearbetas av olika 
bearbetningsenheter.

2. Bearbetningsenheterna ska medge att 
meddelanden om godkännande och 
clearing av enskilda korttransaktioner kan 
separeras och bearbetas av olika 
bearbetningsenheter.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Territoriell diskriminering av de 
bearbetningsregler som används av 
betalkortsystem är inte tillåten.

3. Territoriell diskriminering av de 
bearbetningsregler som används av 
bearbetningsenheter är inte tillåten.

Or. en
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Bearbetningsenheter inom unionen ska
se till att deras system är tekniskt 
driftskompatibla med andra 
bearbetningsenheters system inom unionen 
genom att använda standarder som 
utvecklats av internationella och 
europeiska standardiseringsorgan. 
Dessutom ska bearbetningsenheterna inte 
anta eller tillämpa affärsregler som 
begränsar driftskompatibiliteten med andra 
bearbetningsenheter inom unionen.

4. Senast den … [ett år efter denna 
förordnings ikraftträdande] ska
bearbetningsenheter inom unionen se till 
att deras system är tekniskt 
driftskompatibla med andra 
bearbetningsenheters system inom unionen 
genom att använda standarder som 
utvecklats av internationella och 
europeiska standardiseringsorgan
Dessutom ska bearbetningsenheterna inte 
anta eller tillämpa affärsregler som 
begränsar driftskompatibiliteten med andra 
bearbetningsenheter inom unionen.

EBA ska i nära samarbete med Separådet 
fastställa de krav som betalkortssystemen 
och bearbetningsenheterna ska uppfylla 
för att säkra en till fullo öppen och 
konkurrensutsatt marknad för 
kortförmedling. Dessa krav ska utfärdas 
senast den …* [två år efter denna 
förordnings ikraftträdande] och ska 
regelbundet uppdateras enligt behov.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
”Co-badging” och val av applikation

1. Systemregler och regler i licensavtal 
som hindrar en utfärdare från att 
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kombinera två eller flera betalmärken på 
ett kort eller en apparat för 
telekommunikation, digital teknik eller 
informationsteknisk utrustning ska vara 
förbjudna.
2. Skillnader i behandlingen av utfärdare 
eller förvärvare i systemregler och regler i 
licensavtal om att kombinera flera 
betalmärken på ett kort eller en apparat 
för telekommunikation, digital teknik eller 
informationsteknisk utrustning ska vara 
objektivt motiverade och icke-
diskriminerande.
3. Betalkortsystemen får inte införa 
rapporteringskrav, skyldigheter att 
erlägga avgifter eller andra skyldigheter 
med samma syfte eller effekt för 
kortutfärdande och kortinlösande 
betaltjänstleverantörer vid transaktioner 
som genomförs med en apparat där deras 
varumärke är företrätt i förhållande till 
transaktioner där deras system inte 
används.
4. Förekommande principer för styrning 
av transaktioner genom en särskild kanal 
eller process och andra tekniska och 
säkerhetsmässiga standarder och krav vid 
hantering av mer än ett 
betalkortsvarumärke på ett kort eller en 
apparat för telekommunikation, digital 
teknik eller informationsteknisk 
utrustning ska vara icke-diskriminerande 
och tillämpas på ett icke-diskriminerande 
sätt.
5. Om det på en betalningsanordning är 
möjligt att välja mellan olika varumärken 
på betalningsinstrument, ska det 
varumärke som används vid 
betalningstransaktionen i fråga avgöras 
av betalaren på försäljningsstället.
6. Betalkortssystem, utfärdare, förvärvare 
och tillhandahållare av infrastruktur för 
hantering av betalkort ska inte införa 
automatiska mekanismer, programvara 
eller anordningar i de 
betalningsinstrument eller i den 
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utrustning som används på 
försäljningsstället som begränsar 
betalarens val av tillämpning när ett 
betalningsinstrument med flera 
betalmärken används.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förvärvarna ska erbjuda och ta ut 
separat specificerade serviceavgifter för 
olika kategorier och olika märken av 
betalkort, om inte näringsidkarna 
skriftligen begär att de inlösande 
betaltjänstleverantörerna debiterar 
blandade serviceavgifter.

1. Förvärvarna ska erbjuda att ta ut separat 
specificerade serviceavgifter för olika 
kategorier och olika märken av betalkort.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regler om att alla kort måste godtas Elektronisk identifiering

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Betalningssystem och 
betaltjänstleverantörer ska inte tillämpa 
någon regel som kan tvinga 
betalningsmottagare som godtar betalkort 
och andra betalningsinstrument som 
utfärdats av en utfärdande 
betaltjänstleverantör inom ramen för ett 
system för betalningsinstrument att även 
godta andra betalningsinstrument av 
samma varumärke och/eller kategori som 
utfärdats av andra utfärdande 
betaltjänstleverantörer inom ramen för 
samma system, utom när de omfattas av 
samma reglerade förmedlingsavgift.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Begränsningen i reglerna om att alla 
kort ska godtas i första stycket påverkar 
inte betalningssystemens och 
betaltjänstleverantörernas möjlighet att 
föreskriva att vissa kort inte får nekas på 
grundval av den utfärdande 
betaltjänstleverantörens eller 
kortinnehavarens identitet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. De näringsidkare som beslutar att inte 
godta ett betalkortssystems samtliga kort 
eller andra betalningsinstrument ska
informera konsumenterna om detta på ett 
klart och otvetydigt sätt och samtidigt 
informera konsumenterna om att de 
godtar systemets övriga kort och 
betalningsinstrument. Denna information 
ska anslås vid affärens ingång, vid 
kassorna eller på webbplatsen eller något 
annat lämpligt elektroniskt eller mobilt 
medium och ska lämnas till betalaren i 
god tid innan denna ingår ett köpeavtal 
med betalningsmottagaren.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utfärdande betaltjänstleverantörer ska se 
till att deras betalningsinstrument är
visuellt och elektroniskt identifierbara så 
att betalningsmottagarna otvetydigt kan 
fastställa vilka märken och kategorier av 
förbetalda kort, bank-, kredit- eller 
företagskort eller kortbaserade betalningar 
baserade på dessa som betalaren har valt.

Senast den …* [ett år efter denna 
förordnings ikraftträdande] ska
utfärdande betaltjänstleverantörer se till att 
deras betalningsinstrument är elektroniskt 
identifierbara så att betalningsmottagarna 
otvetydigt kan fastställa vilka märken och 
kategorier av förbetalda kort, bank-, kredit-
eller företagskort eller kortbaserade 
betalningar baserade på dessa som 
betalaren har valt.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om dessa organ senast 
två år efter det att denna förordning trätt i 
kraft. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om eventuella 
efterföljande ändringar beträffande dessa 
organ.

2. Medlemsstaterna ska senast den …* 
[två månader efter denna förordnings 
ikraftträdande] underrätta kommissionen 
om dessa organ. Medlemsstaterna ska utan 
dröjsmål underrätta kommissionen om 
eventuella efterföljande ändringar 
beträffande dessa organ.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fyra år efter det att denna förordning har 
trätt i kraft ska kommissionen överlämna 
en rapport om förordningens 
genomförande till Europaparlamentet och 
rådet. Kommissionen ska i sin rapport 
särskilt granska huruvida nivån på 
förmedlingsavgifterna är lämplig samt 
styrmekanismerna, som t.ex. avgifter, 
varvid hänsyn ska tas till användningen av 
och kostnaderna för olika betalningsmedel 
och andelen av nya aktörer och ny teknik 
på marknaden.

Fyra år efter det att denna förordning har 
trätt i kraft ska kommissionen överlämna 
en rapport om förordningens 
genomförande till Europaparlamentet och 
rådet. Kommissionen ska i sin rapport 
särskilt granska huruvida nivån på 
förmedlingsavgifterna är lämplig samt 
styrmekanismerna, som t.ex. avgifter, 
varvid hänsyn ska tas till användningen av 
och kostnaderna för olika betalningsmedel
och andelen av nya aktörer och ny teknik 
på marknaden samt hur konsumenter och 
näringsidkare påverkas.

Or. en
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MOTIVERING

Föredraganden stöder syftet med detta förslag till förordning, vilket är att bidra till 
utvecklingen av en EU-omfattande marknad för betalningar, som ska göra det möjligt för 
konsumenter, detaljhandlare och andra företag att dra full nytta av fördelarna med EU:s inre 
marknad, i linje med Europa 2020-strategin och den digitala agendan. 

Föredraganden beklagar att kommissionen inte har grundat sina förslag på en solid 
konsekvensbedömning som visar att förslagen bidrar med de förväntade fördelarna för 
samtliga berörda parter. Föredraganden anser därför att man mycket grundligt bör bedöma de 
effekter som vissa av kommissionens förslag kan ge upphov till för att undvika konsekvenser 
som strider mot det eftersträvade målet och som skulle kunna generera nya problem för 
användarna av betalningsmedlen.

Tillämpningsområde

Kommissionen föreslår att tillämpningsområdet ska omfatta samtliga fyr- och trepartssystem. 
Trepartssystemen undantas emellertid från tillämpningen av bestämmelserna om tak för 
förmedlingsavgifter och från bestämmelserna i artikel 7 om separation av betalkortssystem 
och bearbetningsenheter.

Dessa undantag tillämpas inte på de trepartsbetalkortssystem som ger andra 
betaltjänstleverantörer tillstånd att utfärda och/eller förvärva betalkort. Under dessa 
omständigheter anses de i alla situationer vara fyrpartsbetalkortssystem.

Föredraganden anser att detta förslag bör garantera lika villkor genom att se till att 
fyrpartssystem och trepartssystem, nya marknadsaktörer och ny teknik kan konkurrera på lika 
villkor.

Förmedlingsavgifter

Kommissionen föreslår att man inför tak på förmedlingsavgifterna när det gäller 
gränsöverskridande och nationella transaktioner. Kommissionen har föreslagit tak på 
0,2 procent för betalkortstransaktioner och 0,3 procent för kreditkortstransaktioner. Dessa tak 
förefaller fullständigt godtyckliga eftersom det hittills inte gjorts någon 
konsekvensbedömning som motiverar dessa och som analyserar effekterna på de olika 
nationella marknaderna.

Föredraganden påminner om att det finns betydande strukturella skillnader mellan de olika 
nationella betalkortsmarknaderna. Dessa skillnader inbegriper bland annat genomslagsnivå 
när det gäller kortanvändning, transaktionsvolymer, antalet bedrägerier, de olika 
marknadernas struktur och särdrag (procentantal betal- och kreditkort, procentantal icke-
personliga transaktioner i förhållande till personliga transaktioner, antalet bankautomater per 
invånare m.m.).
Kommissionen erkänner själv dessa skillnader i själva förslagstexten och de tjänar även som 
motivering till att föreslå olika perioder för ikraftträdande för de olika förmedlingsavgifterna 
för gränsöverskridande och nationella transaktioner. Dessa skillnader kräver dock att det görs 
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en omfattande analys och bedömning av de effekter som dessa förslag kan få på de olika 
nationella marknaderna. En sådan analys har inte gjorts.

I detta skede av lagstiftningsförfarandet bibehåller föredraganden kommissionens förslag, 
men anser dock att man på basis av en omfattande bedömning bör föra en intensiv diskussion 
om huruvida dessa tak är lämpliga. Föredraganden förbehåller sig därför rätten att vid behov 
lägga fram andra förslag om denna fråga i senare skeden av lagstiftningsförfarandet. 

Man bör se till att dessa förmedlingsavgifter inte blir ett hårt slag mot incitamenten att 
använda kort i länder med mindre utvecklade marknader.  Begränsningarna av 
förmedlingsavgifterna bör inte bromsa incitamenten att göra nödvändiga investeringar för att 
utveckla betalningsnäten i dessa medlemsstater eller leda till mindre investeringar i innovation 
och bekämpning av bedrägerier.

Föredraganden anser dessutom att man bör införa viss flexibilitet i förmedlingsavgifterna så 
att det fastställs ett vägt genomsnitt av samtliga transaktioner i stället för fasta tak för alla. 
Detta skulle göra det möjligt att göra åtskillnad mellan sektorer som uppvisar olika nivåer när 
det gäller sena betalningar eller risker eller främja införandet av ny teknik eller säkrare 
betalningsmetoder.  

Licensiering 

Föredraganden stöder kommissionens förslag om att se till att licenser för utfärdande eller 
inlösen av betalningsinstrument ska vara giltiga inom unionen utan geografiska 
begränsningar. De åtgärder som kommissionen föreslår skulle underlätta den inre marknadens 
funktion vad gäller kort-, internet- och mobilbetalningar och gynna konsumenter och 
detaljhandlare.

Åtskillnad mellan system och bearbetningsenheter samt driftskompatibilitet 

Föredraganden tror att man måste skapa större konkurrens så att samtliga bearbetningsenheter 
kan konkurrera på lika villkor om kunderna i systemen. Han anser emellertid att 
kommissionens förslag om att kräva att betalningssystemen hålls åtskilda från 
bearbetningsenheterna vad gäller juridisk person, organisation och beslutsfattande är 
överdrivet och grundas inte på någon konsekvensutredning. 

Föredraganden anser det vara tillräckligt att se till att åtskillnad görs mellan de båda 
verksamheternas funktioner och att tillhandahållandet av en tjänst under inga omständigheter 
sker på villkor att någon annan tjänst måste godtas. Dessutom bör territoriell diskriminering 
av de bearbetningsregler som används av betalkortssystemen inte vara tillåten.

Unionens bearbetningsenheter bör garantera att deras system är tekniskt driftskompatibla med 
unionens övriga bearbetningsenheter. Man bör därför planera för en längre tidsfrist än den 
som fastställs i förordningen så att bearbetningsenheterna får möjlighet att genomföra dessa 
krav.

”Co-badging” och val av applikation
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Kommissionen föreslår att utfärdaren ska ha rätt att integrera alla betalmärken som man anser 
vara lämpliga på ett kort, eller i en apparat som bygger på detta kort, utan att behöva förfoga 
över tillstånd för dessa betalmärken.

Föredraganden anser att detta förslag strider mot de mest grundläggande principerna för 
konkurrens mellan varumärken. Varumärkets värde och rätt till fri distribution av produkter är 
ett grundläggande inslag på den fria marknaden som bör bibehållas. Man kan inte förstå ett 
förslag som fråntar ett företag kontrollen över saluföringen av en produkt så att företaget utan 
sitt uttryckliga medgivande kan tvingas acceptera att dess produkt associeras med andra 
konkurrerande varumärken eller varumärken med tvivelaktigt rykte.

Det verkar dessutom inte finnas några skäl att tro att det skulle förekomma problem relaterade 
till ”co-badging”. För närvarande finns det ett omfattande antal betalkort med flera 
betalmärken.

Föredraganden tror att åtgärderna relaterade till val av applikation kan skapa en effekt som är 
motsatsen till den man eftersträvar. TTi Till exempel det faktum att en användare absolut inte 
kan ha ett på förhand valt automatisk betalningsmedel och blir tvungen att välja mellan olika 
märken av betalningsinstrument varje gång som han eller hon ska göra en betalning, kommer 
att skapa stor ineffektivitet och omfattande komplikationer för användarna, möjligheter till 
misstag och ökad väntetid i samband med betalningarna.

Dessa åtgärder skulle dessutom kunna innebära en tillbakagång för alla de innovationer som 
syftar till att underlätta betalning med kort, såsom kontaktlösa kort eller biometrisk 
autentisering. Innovation är ett av de viktigaste incitamenten för att främja användningen av 
kort och man bör därför undvika negativa effekter som skulle kunna skapa hinder för den 
tekniska utvecklingen eller minska dess attraktionskraft.

Regler om att alla kort måste godtas

Föredraganden anser att kommissionens förslag om denna fråga inte erbjuder en effektiv 
mekanism för att underlätta användningen av kort som betalningsmedel. Dessa förslag får till 
följd att konsumenterna hamnar i en situation där deras kort inte godtas när de ska betala med 
dem, de förlorar förtroendet för korten och börjar känna viss osäkerhet inför elektroniska 
betalningsmedel och kommer att föredra att betala kontant.

Kommissionen föreslår att betalningsinstrumenten ska vara visuellt och elektroniskt 
identifierbara så att betalningsmottagarna otvetydigt kan fastställa vilka betalmärken och 
kategorier av förbetalda bank-, kredit- eller företagskort eller kortbaserade betalningar som 
betalaren har valt. Föredraganden anser att det är lämpligt att betalningsinstrumenten är 
elektroniskt identifierbara men anser det vara orimligt att kräva en visuell identifiering. 

Att kräva en visuell identifiering skulle innebära att man blev tvungen att byta ut samtliga 
betalkort inom EU, vilka för närvarande uppgår till över 725 miljoner, vilket skulle orsaka 
avsevärda kostnader. Innovationsutvecklingen och den allt mer utbredda användningen av nya 
betalningsmetoder, såsom mobiltelefon eller andra instrument, gör dessutom att man kan 
ifrågasätta behovet av att påta sig dessa kostnader. 
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Översyn

Föredraganden föreslår att kommissionen utfärdar en rapport om tillämpningen av denna 
förordning. I rapporten bör man särskilt undersöka aspekter såsom huruvida nivån på 
förmedlingsavgifterna är lämplig samt styrmekanismerna, varvid hänsyn ska tas till 
användningen av och kostnaderna för olika betalningsmedel och andelen nya aktörer och ny 
teknik på de olika nationella marknaderna. Förordningens inverkan på konsumenterna och 
handeln ska även utvärderas.


