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Amendement 19
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende interbancaire vergoedingen 
voor op kaarten gebaseerde 
betalingstransacties

betreffende interbancaire vergoedingen 
voor op kaarten gebaseerde 
betalingstransacties en digitale 
portemonnees

(Voor de EEA relevante tekst) (Voor de EEA relevante tekst)

Or. en

Amendement 20
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Een van de voornaamste praktijken 
die de goede werking van de interne markt 
voor kaart- en op een kaart gebaseerde 
betalingen belemmeren, is het 
wijdverbreide gebruik van interbancaire 
vergoedingen, waarvoor in de meeste 
lidstaten geen wetgeving bestaat. 
Interbancaire vergoedingen zijn 
vergoedingen tussen banken die 
gewoonlijk worden toegepast tussen de
kaartaccepterende 
betalingsdienstaanbieders en de 
kaartuitgevende betalingsdienstaanbieders 
die van een bepaald kaartsysteem deel 
uitmaken. Interbancaire vergoedingen 
vormen het hoofdbestanddeel van de 

(10) Een van de voornaamste praktijken 
die de goede werking van de interne markt 
voor kaart- en op een kaart gebaseerde 
betalingen belemmeren, is het 
wijdverbreide gebruik van interbancaire 
vergoedingen, waarvoor in de meeste 
lidstaten geen wetgeving bestaat. 
Interbancaire vergoedingen zijn 
vergoedingen tussen banken die 
gewoonlijk door de kaartaccepterende 
betalingsdienstaanbieders worden
doorbetaald aan de kaartuitgevende 
betalingsdienstaanbieders die van het 
desbetreffende systeem deel uitmaken. 
Interbancaire vergoedingen vormen de 
hoofdcomponent van de vergoedingen die 
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vergoedingen die accepterende 
betalingsdienstaanbieders voor elke 
betaalkaarttransactie aan handelaars in 
rekening brengen. Handelaars verwerken 
deze kaartkosten op hun beurt in de 
algemene prijzen van goederen en 
diensten. In de praktijk lijkt de 
concurrentie tussen betaalkaartsystemen er 
voornamelijk op te zijn gericht zoveel 
mogelijk uitgevende 
betalingsdienstaanbieders (bv. banken) 
ervan te overtuigen hun kaarten uit te 
geven. Dat leidt doorgaans tot hogere in 
plaats van tot lagere interbancaire 
vergoedingen op de markt, terwijl 
concurrentie in een markteconomie juist 
wordt geacht een disciplinerend effect op 
de prijzen te sorteren. Reglementering van 
interbancaire vergoedingen zou tot een 
betere werking van de interne markt leiden.

accepterende betalingsdienstaanbieders 
voor elke betaalkaarttransactie aan 
handelaars in rekening brengen. 
Handelaars verwerken deze kaartkosten op 
hun beurt in de algemene prijzen van 
goederen en diensten. In de praktijk lijkt de 
concurrentie tussen betaalkaartsystemen er 
voornamelijk op te zijn gericht zoveel 
mogelijk uitgevende 
betalingsdienstaanbieders (bv. banken) 
ervan te overtuigen hun kaarten uit te 
geven. Dat leidt doorgaans tot hogere in 
plaats van tot lagere interbancaire 
vergoedingen op de markt, terwijl 
concurrentie in een markteconomie juist 
wordt geacht een disciplinerend effect op 
de prijzen te sorteren. Reglementering van 
interbancaire vergoedingen zou tot een 
betere werking van de interne markt leiden.

Or. en

Amendement 21
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het thans bestaande brede scala aan
interbancaire vergoedingen en het niveau 
ervan beletten de opkomst van "nieuwe" 
pan-Europese marktdeelnemers wier 
bedrijfsmodellen op lagere interbancaire 
vergoedingen zijn gebaseerd, wat ten koste 
gaat van potentiële schaal- en 
synergievoordelen en eventuele daaruit 
voortvloeiende efficiëntiewinsten. Deze 
toestand heeft negatieve gevolgen voor 
detailhandelaars en consumenten en belet 
innovatie. Daar pan-Europese spelers 
uitgevende banken ten minste de hoogste 
interbancaire vergoeding zouden moeten 
bieden die bestaat op de markt die zij 

(11) Het thans bestaande hoge niveau van
interbancaire vergoedingen kan de 
opkomst van "nieuwe" pan-Europese 
marktdeelnemers met verschillende
bedrijfsmodellen, belemmeren, wat ten 
koste gaat van potentiële schaal- en 
synergievoordelen en eventuele daaruit 
voortvloeiende efficiëntiewinsten. Deze 
toestand heeft negatieve gevolgen voor 
detailhandelaars en consumenten en belet 
innovatie. Daar pan-Europese spelers 
uitgevende banken ten minste de hoogste 
interbancaire vergoeding zouden moeten 
bieden die bestaat op de markt die zij 
willen betreden, resulteert deze situatie ook 
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willen betreden, resulteert deze situatie ook 
in een aanhoudende marktversnippering. 
Ook kunnen bestaande binnenlandse 
systemen die lagere of geen interbancaire 
vergoedingen toepassen, onder druk van 
banken die hogere inkomsten uit 
interbancaire vergoedingen nastreven, 
ertoe worden gedwongen de markt te 
verlaten. Dit alles heeft tot gevolg dat 
consumenten en handelaars het met een 
beperktere keuze, hogere prijzen en 
betalingsdiensten van mindere kwaliteit 
moeten doen, terwijl zij ook maar op 
beperkte wijze van pan-Europese 
betalingsoplossingen kunnen 
gebruikmaken. Daarbij komt nog dat 
detailhandelaars de verschillen in 
vergoedingen niet kunnen ondervangen 
door gebruik te maken van 
kaartacceptatiediensten die door banken in 
andere lidstaten worden aangeboden. De 
betaalkaartsystemen passen immers 
specifieke regels toe die voorschrijven dat 
voor elke betalingstransactie de 
interbancaire vergoeding van het 
"verkooppunt" (land van de 
detailhandelaar) geldt. Dit belet 
accepterende banken om hun diensten met 
succes over de grenzen heen aan te bieden. 
Tevens belet het detailhandelaars hun 
betalingskosten in het voordeel van 
consumenten te reduceren.

in een aanhoudende marktversnippering. 
Ook kunnen bestaande binnenlandse 
systemen die lagere of geen interbancaire 
vergoedingen toepassen, onder druk van 
banken die hogere inkomsten uit 
interbancaire vergoedingen nastreven, 
ertoe worden gedwongen de markt te 
verlaten. Dit alles heeft tot gevolg dat 
consumenten en handelaars het met een 
beperktere keuze, hogere prijzen en 
betalingsdiensten van mindere kwaliteit 
moeten doen, terwijl zij ook maar op 
beperkte wijze van pan-Europese 
betalingsoplossingen kunnen 
gebruikmaken. Daarbij komt nog dat 
detailhandelaars de verschillen in 
vergoedingen niet kunnen ondervangen 
door gebruik te maken van 
kaartacceptatiediensten die door banken in 
andere lidstaten worden aangeboden. De 
betaalkaartsystemen passen immers 
specifieke regels toe die voorschrijven dat 
voor elke betalingstransactie de 
interbancaire vergoeding van het 
"verkooppunt" (land van de 
detailhandelaar) geldt. Dit belet 
accepterende banken om hun diensten met 
succes over de grenzen heen aan te bieden. 
Tevens belet het detailhandelaars hun 
betalingskosten in het voordeel van 
consumenten te reduceren.

Or. en

Amendement 22
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Voor binnenlandse transacties is een 
overgangsperiode vereist om 
betalingsdienstaanbieders en systemen de 

(17) Voor binnenlandse transacties is een 
overgangsperiode vereist om 
betalingsdienstaanbieders en systemen de 
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tijd te gunnen zich aan de nieuwe 
voorschriften aan te passen. Daarom 
dienen de maxima voor interbancaire 
vergoedingen voor transacties met 
consumentenkaarten twee jaar na de
inwerkingtreding van deze verordening tot 
alle grensoverschrijdende en
binnenlandse betalingen te worden 
uitgebreid teneinde de interne markt voor 
op kaarten gebaseerde betalingen te 
voltooien.

tijd te gunnen zich aan de nieuwe 
voorschriften aan te passen. Daarom 
worden er twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
maxima vastgesteld op basis van een 
gewogen gemiddelde om technologische
innovaties mogelijk te maken en de 
verschillende ontwikkelingsniveaus van 
de betaalkaartmarkten in de verschillende 
lidstaten te weerspiegelen.

Or. en

Amendement 23
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om grensoverschrijdende acceptatie te 
vergemakkelijken, zal voor alle 
(grensoverschrijdende en binnenlandse)
transacties met debetkaarten van 
consumenten en op dergelijke kaarten 
gebaseerde betalingstransacties een 
maximale interbancaire vergoeding gelden 
van 0,20 % en voor alle 
(grensoverschrijdende en binnenlandse)
transacties met kredietkaarten van 
consumenten en op dergelijke kaarten 
gebaseerde betalingstransacties een 
maximale interbancaire vergoeding van 
0,30 %.

(18) Om grensoverschrijdende acceptatie te 
vergemakkelijken, zal voor alle 
grensoverschrijdende transacties met 
debetkaarten van consumenten en op 
dergelijke kaarten gebaseerde 
betalingstransacties een maximale 
interbancaire vergoeding gelden van 
0,20 % en voor alle grensoverschrijdende 
transacties met kredietkaarten van 
consumenten en op dergelijke kaarten 
gebaseerde betalingstransacties een 
maximale interbancaire vergoeding van 
0,30 %.

Or. en

Amendement 24
Bernadette Vergnaud
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Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om grensoverschrijdende acceptatie te 
vergemakkelijken, zal voor alle 
(grensoverschrijdende en binnenlandse)
transacties met debetkaarten van 
consumenten en op dergelijke kaarten 
gebaseerde betalingstransacties een 
maximale interbancaire vergoeding 
gelden van 0,20 % en voor alle 
(grensoverschrijdende en binnenlandse) 
transacties met kredietkaarten van 
consumenten en op dergelijke kaarten 
gebaseerde betalingstransacties een 
maximale interbancaire vergoeding van 
0,30 %.

(18) Om grensoverschrijdende acceptatie te 
vergemakkelijken, zal voor alle 
binnenlandse of grensoverschrijdende 
transacties met kredietkaarten van 
consumenten en op dergelijke kaarten 
gebaseerde betalingstransacties een 
maximale interbancaire vergoeding van 
0,30 % gelden.

Or. fr

Amendement 25
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om grensoverschrijdende acceptatie te 
vergemakkelijken, zal voor alle 
(grensoverschrijdende en binnenlandse) 
transacties met debetkaarten van 
consumenten en op dergelijke kaarten 
gebaseerde betalingstransacties een 
maximale interbancaire vergoeding gelden 
van 0,20 % en voor alle 
(grensoverschrijdende en binnenlandse) 
transacties met kredietkaarten van 
consumenten en op dergelijke kaarten 
gebaseerde betalingstransacties een 
maximale interbancaire vergoeding van 
0,30 %.

(18) Om grensoverschrijdende acceptatie te 
vergemakkelijken, zal voor alle 
(grensoverschrijdende en binnenlandse) 
transacties met debetkaarten van 
consumenten en op dergelijke kaarten 
gebaseerde betalingstransacties een 
maximale vergoeding gelden van 
0,10 EUR per transactie en voor alle 
(grensoverschrijdende en binnenlandse) 
transacties met kredietkaarten van 
consumenten en op dergelijke kaarten 
gebaseerde betalingstransacties een vaste
interbancaire vergoeding die is gebaseerd 
op de daadwerkelijke kosten van de 
betaling, met een minimum van 0,10 EUR 
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per transactie.

Or. en

Amendement 26
Preslav Borissov

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 
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 

Schrappen
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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 
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 27
Adam Bielan

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 

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

en betaalkaartsystemen begunstigden 
opleggen: enerzijds moeten begunstigden 
alle kaarten van hetzelfde merk accepteren 
(het element "honoreren van alle 
producten"), ongeacht de 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 met dezelfde vergoeding 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 
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te maken, zouden handelaars evenwel 
verplicht zijn alle kaarten te accepteren 
waarvoor dezelfde gereglementeerde 
interbancaire 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.

te maken, zouden handelaars evenwel 
verplicht zijn alle kaarten te accepteren 
waarvoor dezelfde 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 28
Preslav Borissov

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.

Schrappen



PE526.051v01-00 12/47 AM\1013311NL.doc

NL

Or. en

Amendement 29
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Om ervoor te zorgen dat beroep kan 
worden aangetekend wanneer deze 
verordening verkeerd wordt toegepast of 
wanneer er geschillen tussen 
betalingsdienstgebruikers en 
betalingsdienstaanbieders ontstaan, moeten 
de lidstaten adequate en effectieve 
buitengerechtelijke klachten- en 
beroepsprocedures opzetten. De lidstaten 
moeten voorschriften vaststellen inzake de 
sancties die gelden voor inbreuken op deze 
verordening en waarborgen dat deze 
sancties doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn, en dat ze worden 
uitgevoerd.

(31) Om ervoor te zorgen dat beroep kan 
worden aangetekend wanneer deze 
verordening verkeerd wordt toegepast of 
wanneer er geschillen tussen 
betalingsdienstgebruikers en 
betalingsdienstaanbieders ontstaan, moeten 
de lidstaten adequate en effectieve 
buitengerechtelijke klachten- en 
beroepsprocedures opzetten. De lidstaten 
moeten op basis van door de Europese 
Bankautoriteit opgestelde richtsnoeren 
voorschriften vaststellen inzake de sancties 
die gelden voor inbreuken op deze 
verordening en waarborgen dat deze 
sancties doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn, en dat ze worden 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 30
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In deze verordening worden eenvormige 
technische en bedrijfsmatige vereisten 
vastgesteld voor betaalkaarttransacties 
binnen de Unie, waarbij zowel de 
betalingsdienstaanbieder van de betaler als 
de betalingsdienstaanbieder van de 

1. In deze verordening worden eenvormige 
technische en bedrijfsmatige vereisten 
vastgesteld voor betaalkaarttransacties en 
transacties met een digitale portemonnee
binnen de Unie, waarbij de 
betalingsdienstaanbieder van de betaler, de 
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begunstigde binnen de Unie is gevestigd. betaler, de betalingsdienstaanbieder van de 
begunstigde en de begunstigde binnen de 
Unie zijn gevestigd.

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor een gelijk speelveld tussen kaarten en andere elektronische betaalwijzen is 
het essentieel dat de voorgestelde verordening ook van toepassing is op transacties met 
digitale portemonnees. Het is belangrijk om aan te geven dat een buiten de EU gevestigde 
handelaar geen profijt mag trekken van de voorgestelde verordening louter omdat hij 
afhankelijk is van de diensten van een in de Unie gevestigde accepteerder.

Amendement 31
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In deze verordening worden eenvormige 
technische en bedrijfsmatige vereisten 
vastgesteld voor betaalkaarttransacties 
binnen de Unie, waarbij zowel de 
betalingsdienstaanbieder van de betaler als
de betalingsdienstaanbieder van de 
begunstigde binnen de Unie is gevestigd.

1. In deze verordening worden eenvormige 
technische en bedrijfsmatige vereisten 
vastgesteld voor betaalkaarttransacties en 
betaaltransacties met een digitale 
portemonnee binnen de Unie, waarbij 
zowel de betalingsdienstaanbieder van de 
betaler, de betaler, de 
betalingsdienstaanbieder van de 
begunstigde als de begunstigde binnen de 
Unie zijn gevestigd.

Or. pl

Motivering

Voor het waarborgen van concurrerende spelregels lijkt het noodzakelijk om het bereik van 
de verordening uit te breiden met digitale portemonnees (bijvoorbeeld Paypal). De digitale 
portemonnee is een betaalmethode die direct concurreert met kaarten en andere 
betaalmethoden. Voor het waarborgen van gelijke concurrentievoorwaarden voor kaarten en 
andere concurrerende elektronische betaalmethoden, is het opnemen van transacties met 
digitale portemonnees in het voorstel voor een verordening daarom van cruciale betekenis.
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Amendement 32
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze verordening is niet van 
toepassing op betaalkaarttransacties die 
worden verricht in het kader van een 
betaalkaartsysteem waarvan het totale 
aantal kaarten dat door of krachtens het 
desbetreffende betaalkaartsysteem aan 
klanten in de Unie is uitgegeven, 1 % of 
minder bedraagt van het totale aantal 
betaalkaarten dat door alle 
betaalkaartsystemen is uitgegeven in de 
Unie.

Or. en

Amendement 33
Matteo Salvini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) transacties met commerciële kaarten; (a) commerciële kaarten;

Or. en

Amendement 34
Matteo Salvini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) transacties met kaarten die door (c) kaarten die door 
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driepartijenbetaalkaartsystemen zijn 
uitgegeven.

driepartijenbetaalkaartsystemen zijn 
uitgegeven.

Or. en

Amendement 35
Adam Bielan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) transacties met kaarten die door
driepartijenbetaalkaartsystemen zijn 
uitgegeven;

(c) transacties met kaarten die krachtens
driepartijenbetaalkaartsystemen zijn 
uitgegeven;

Or. en

Amendement 36
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – 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": een 
kaartbetalingstransactie, ook met 
vooruitbetaalde kaarten die gekoppeld zijn 
aan een betaal- of depositorekening 
waarvan een transactie wordt gedebiteerd 
in minder dan twee werkdagen na 
ontvangst van de betaalopdracht door de 
uitgever;

Or. en

Amendement 37
Cornelis de Jong
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – 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 
onmiddellijk nadat de transactie is 
toegestaan/geïnitieerd;

Or. en

Amendement 38
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – 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 een
transactie wordt gedebiteerd meer dan twee 
werkdagen na ontvangst van de
betaalopdracht door de uitgever;

Or. en

Amendement 39
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "kredietkaarttransactie": 
kaartbetalingstransactie waarbij de 
transactie wordt afgewikkeld meer dan 
48 uur nadat de transactie is 

(5) "kredietkaarttransactie": 
kaartbetalingstransactie waarbij de 
transactie wordt afgewikkeld nadat de 
transactie is toegestaan/geïnitieerd;
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toegestaan/geïnitieerd;

Or. en

Amendement 40
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) "betaalkaart": kaart (debet- of 
kredietkaart) die recht geeft op uitbetaling 
van contanten of op het plaatsen van een 
betaalopdracht via een handelaar of 
accepteerder, en die door de handelaar 
worden aanvaard teneinde de hem 
toekomende middelen te ontvangen.

Or. pl

Motivering

Het voorstel voor een verordening bevat verwijzingen naar het begrip "betaalkaart", maar dit 
begrip is nergens gedefinieerd. Met het opnemen van een technologisch neutrale definitie van 
"betaalkaart" kan het bereik van dit begrip worden vastgesteld.

Amendement 41
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) "interbancaire vergoeding": vergoeding 
die direct of indirect (d.w.z. via een derde) 
voor elke transactie wordt betaald tussen 
de betalingsdienstaanbieders van de betaler 
en de begunstigde die bij een betaalkaart-
of een op een betaalkaart gebaseerde 
transactie betrokken zijn;

(9) "interbancaire vergoeding": vergoeding 
die direct of indirect (d.w.z. via een derde) 
wordt betaald tussen de 
betalingsdienstaanbieders van de betaler en 
de begunstigde die bij een betaalkaart- of 
een op een betaalkaart gebaseerde 
transactie betrokken zijn. Een 
interbancaire vergoeding kan expliciet 
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zijn in een vierpartijenbetaalkaartsysteem 
(waarbij de vergoeding door een 
rechtspersoon aan een andere 
rechtspersoon wordt betaald) of impliciet, 
in een driepartijenbetaalkaartsysteem (een 
interne overmaking tussen de 
accepterende onderneming en de 
uitgevende onderneming die deel 
uitmaken van dezelfde rechtspersoon). 
Een interbancaire vergoeding omvat 
tevens een vergoeding die wordt betaald of 
een korting die wordt geboden tussen de 
betalingsdienstaanbieder van de betaler 
en een gezamenlijke partner van een 
ander merk of een agent;

Or. en

Amendement 42
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) "interbancaire vergoeding": vergoeding 
die direct of indirect (d.w.z. via een derde) 
voor elke transactie wordt betaald tussen 
de betalingsdienstaanbieders van de betaler 
en de begunstigde die bij een betaalkaart of 
een op een betaalkaart gebaseerde 
transactie betrokken zijn;

(9) "interbancaire vergoeding": vergoeding 
die direct of indirect (d.w.z. via een derde) 
voor elke transactie wordt betaald tussen 
de betalingsdienstaanbieders van de betaler 
en de begunstigde die bij een betaalkaart-
of een op een betaalkaart gebaseerde 
transactie betrokken zijn. De interbancaire 
vergoeding kan expliciet zijn in het geval 
van een vierpartijenbetaalkaartsysteem 
(de betaling wordt voldaan door een 
juridische entiteit ten gunste van een 
andere juridische entiteit) of impliciet in 
het geval van een 
driepartijenbetaalkaartsysteem (interne 
transfer tussen de accepterende tak en de 
uitgevende tak van dezelfde juridische 
entiteit). Dit omvat tevens de betaalde 
vergoeding of de geboden korting tussen 
de betalingsdienstaanbieder van de 
betaler en de partner van het 
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gezamenlijke merk of de accepteerder;

Or. pl

Amendement 43
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) "driepartijenbetaalkaartsysteem": een 
betaalkaartsysteem waarbij betalingen 
worden verricht van een betaalrekening die 
het systeem namens de kaarthouder
aanhoudt, naar een betaalrekening die het 
systeem namens de begunstigde aanhoudt, 
alsook op kaarten gebaseerde transacties 
die op dezelfde structuur stoelen. Wanneer 
een driepartijenbetaalkaartsysteem andere 
betalingsdienstaanbieders een licentie 
verleent voor de uitgifte en/of acceptatie 
van betaalkaarten, wordt het als een 
vierpartijenbetaalkaartsysteem aangemerkt;

(15) "driepartijenbetaalkaartsysteem": een 
betaalkaartsysteem waarbij betalingen 
worden verricht van een betaalrekening die 
het systeem namens de betaler aanhoudt, 
naar een betaalrekening die het systeem 
namens de begunstigde aanhoudt, alsook 
op kaarten gebaseerde transacties die op 
dezelfde structuur stoelen. Wanneer een 
driepartijenbetaalkaartsysteem andere 
betalingsdienstaanbieders een licentie 
verleent voor de uitgifte en/of acceptatie 
van betaalkaarten, of betaalkaarten 
uitgeeft met een gezamenlijke partner van 
een ander merk of via een agent, wordt 
het als een vierpartijenbetaalkaartsysteem 
aangemerkt;

Or. en

Amendement 44
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) "digitale portemonnee": een 
dienst die de houder van de portemonnee 
in staat stelt om toegang te verkrijgen tot 
identificatie- en betaalinstrumenten en 
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deze te beheren en te gebruiken teneinde 
betalingen te initiëren. Deze dienst kan 
zich bevinden op een drager die eigendom 
is van de houder van de portemonnee, 
zoals een mobiele telefoon of een pc, of 
kan extern worden gehost op een server 
(of een combinatie daarvan), maar wordt 
in elk geval gecontroleerd door de houder. 
De handelaar bij wie de digitale 
portemonnee onder contract ligt wordt 
aangeduid als de "subhandelaar";

Or. en

Amendement 45
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) "gewogen gemiddelde" met 
betrekking tot interbancaire 
vergoedingen: 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 46
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) "digitale portemonnee": dienst 
waarmee de eigenaar van de portemonnee 
toegang krijgt tot identificatie- en 



AM\1013311NL.doc 21/47 PE526.051v01-00

NL

betaalinstrumenten, en deze kan beheren 
en gebruiken voor het initiëren van 
betalingen. Deze dienst kan zich bevinden 
op een apparaat dat eigendom is van de 
eigenaar van de portemonnee, 
bijvoorbeeld een mobiele telefoon of pc, of 
op afstand op een server (genoemde 
oplossingen kunnen ook gekoppeld zijn), 
maar is in alle gevallen onder controle 
van de eigenaar. De handelaar met wie de 
digitale portemonnee een overeenkomst 
aangaat, wordt "subhandelaar" 
genoemd;

Or. pl

Motivering

Indien de digitale portemonnee ook onder het bereik van de verordening moet vallen, dient 
een definitie ervan in de bepalingen te worden opgenomen.

Amendement 47
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 25 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 ter) "gemiddelde" met betrekking tot 
interbancaire vergoedingen: 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 48
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Interbancaire vergoedingen voor 
grensoverschrijdende transacties met
debet- of kredietkaarten van consumenten

Interbancaire vergoedingen voor 
grensoverschrijdende debet- of 
kredietkaarten van consumenten

Or. en

Amendement 49
Matteo Salvini

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 transacties met een 
debetkaart 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 50
Bernadette Vergnaud

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 

1. Uiterlijk twee maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
bieden of verlangen 
betalingsdienstaanbieders voor 
grensoverschrijdende kaarttransacties
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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.

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.

Or. fr

Motivering

Er is geen reden om onderscheid te maken tussen debetkaarten en kredietkaarten.

Amendement 51
Bernadette Vergnaud

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 
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.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Er is geen reden om onderscheid te maken tussen debetkaarten en kredietkaarten.

Amendement 52
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Uiterlijk twee maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
bieden of verlangen 
betalingsdienstaanbieders voor 
grensoverschrijdende transacties met een 
kredietkaart 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 53
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het is niet toegestaan om in 
contracten of andersoortige 
overeenkomsten clausules op te nemen die 
de toepassing van lid 1 of 2 uitsluiten, of 
die tarieven voor interbancaire 
vergoedingen bevatten die hoger zijn dan 
voorzien in lid 1 of 2. Indien in een 
contract of een andersoortige 
overeenkomst de toepassing van lid 1 of 2 
is uitgesloten, of wanneer in het contract 
of de overeenkomst een hoger tarief voor 
interbancaire vergoedingen is vastgesteld 
dan bepaald in lid 1 of 2, dan is het 
maximumtarief zoals voorzien in lid 1 of 2 
van toepassing.

Or. pl

Motivering

Voor het doeltreffend functioneren van de bepalingen moet duidelijk worden aangegeven dat 
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bij het niet toepassen van de verordening het maximale tarief voor interbancaire 
vergoedingen wordt toegepast. Op deze wijze ontstaat er geen discrepantie tussen de 
nationale regelingen.

Amendement 54
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten kunnen door middel 
van nationale wetgeving lagere maxima 
aanhouden of vaststellen.

Or. en

Motivering

Het maximum voor MIV's mag er niet toe leiden dat de huidige binnenlandse systemen of 
nieuwkomers met lagere MIV's de MIV's verhogen tot het maximum. Het voorgestelde 
maximum mag goed functionerende nationale markten niet schaden, wat ten koste zou gaan 
van de consumenten.

Amendement 55
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 Schrappen
Interbancaire vergoedingen voor alle 

transacties met debet- of kredietkaarten 
van consumenten

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 
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enigerlei andere overeengekomen 
vergoeding met eenzelfde oogmerk of 
effect meer die meer dan 0,2 % van de 
transactiewaarde bedraagt.
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 vergoeding met 
eenzelfde oogmerk of effect meer die meer 
dan 0,3 % van de transactiewaarde 
bedraagt.

Or. en

Motivering

De in artikel 3 behandelde andere niveaus van interbancaire vergoedingen dan die welke 
binnen de EER (grensoverschrijdend) worden verricht, moeten niet door de EU worden 
vastgesteld, maar door de nationale autoriteiten van de lidstaten, wanneer die dat passend 
achten. Gezien de grote verschillen tussen de lidstaten in de ontwikkeling van kaartbetalingen 
is één enkel door de EU vastgesteld tarief niet voor alle lidstaten geschikt.

Amendement 56
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Interbancaire vergoedingen voor alle
transacties met debet- of kredietkaarten van 
consumenten

Interbancaire vergoedingen voor nationale 
transacties met debet- of kredietkaarten van 
consumenten

Or. en

Amendement 57
Małgorzata Handzlik
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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 zes maanden 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.

Or. pl

Motivering

De voorgestelde overgangsperiode voor de invoering van de nieuwe verplichtingen voor de 
maximumtarieven voor interbancaire vergoedingen voor alle transacties lijkt te lang. Voor 
grensoverschrijdende transacties is een periode van slechts 2 maanden voorzien, daarom lijkt 
een periode van 6 maanden voldoende tijd te bieden om de activiteiten voor alle transacties 
aan de nieuwe regelingen aan te passen.

Amendement 58
Preslav Borissov

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
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Motivering

Een absoluut maximum voor interbancaire vergoedingen, zoals voorgesteld door de 
Commissie, zou geen afspiegeling vormen van de ontwikkelingen op de markten voor 
kaartbetalingen in de lidstaten. Een nationaal gewogen gemiddelde biedt ruimte voor enige 
flexibiliteit, waardoor het mogelijk wordt te investeren in nieuwe technologieën, 
veiligheidsaspecten of in het verbeteren van de infrastructuur voor kaartbetalingen in landen 
waar deze niet goed is ontwikkeld.

Amendement 59
Olle Schmidt

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 een 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.

Or. en

Motivering

De maxima moeten eerder in werking treden op nationaal niveau, aangezien de lasten van de 
MIV's op dat niveau het sterkst gevoeld worden.

Amendement 60
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk twee jaar na de 1. Uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding 
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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.

van deze verordening bieden of verlangen 
betalingsdienstaanbieders voor op kaarten
gebaseerde transacties 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.

Or. fr

Motivering

Er is geen reden om onderscheid te maken tussen debetkaarten en kredietkaarten. Wat betreft 
de drempelwaarden, is het passend die te versoepelen voor binnenlandse transacties, teneinde 
de regelgevende instanties voldoende speelruimte te geven om de bedragen aan te passen 
naargelang de structuur van de markt en het evenwicht tussen uitgevende banken en 
accepterende banken.

Amendement 61
Cornelis de Jong

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 meer dan EUR 0,10 per 
transactie bedraagt, met evenredige 
vergoedingen voor microbetalingen.

Or. en

Amendement 62
Bernadette Vergnaud
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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 vergoeding met 
eenzelfde oogmerk of effect meer die meer 
dan 0,3 % van de transactiewaarde 
bedraagt.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Er is geen reden om onderscheid te maken tussen debetkaarten en kredietkaarten.

Amendement 63
Preslav Borissov

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

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

Or. en
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Amendement 64
Małgorzata Handzlik

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

2. Uiterlijk zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
bieden of verlangen 
betalingsdienstaanbieders voor op 
kredietkaarten gebaseerde transacties 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.

Or. pl

Amendement 65
Olle Schmidt

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

2. Uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening bieden of verlangen 
betalingsdienstaanbieders voor op 
kredietkaarten gebaseerde 
betalingstransacties 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.

Or. en

Motivering

De maxima moeten eerder in werking treden op nationaal niveau, aangezien de lasten van de 
MIV's op dat niveau het sterkst gevoeld worden.
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Amendement 66
Cornelis de Jong

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

2. Uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
bieden of verlangen 
betalingsdienstaanbieders voor op 
kredietkaarten gebaseerde transacties een 
vaste interbancaire vergoeding per 
transactie of enigerlei andere 
overeengekomen vergoeding met eenzelfde 
oogmerk of effect die is gebaseerd op de 
daadwerkelijke kosten van de betaling, 
met een minimum van 0,10 EUR per 
transactie.

Or. en

Amendement 67
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het is niet toegestaan om in 
contracten of andersoortige 
overeenkomsten clausules op te nemen die 
de toepassing van lid 1 of 2 uitsluiten, of 
die tarieven voor interbancaire 
vergoedingen bevatten die hoger zijn dan 
voorzien in lid 1 of 2. Indien in een 
contract of een andersoortige 
overeenkomst de toepassing van lid 1 of 2 
is uitgesloten, of wanneer in het contract 
of de overeenkomst een hoger tarief voor 
interbancaire vergoedingen is vastgesteld 
dan bepaald in lid 1 of 2, dan is het 
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maximumtarief zoals voorzien in lid 1 of 2 
van toepassing.

Or. pl

Amendement 68
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten kunnen door middel 
van nationale wetgeving lagere maxima 
aanhouden of vaststellen.

Or. en

Motivering

Het maximum voor MIV's mag er niet toe leiden dat de huidige binnenlandse systemen of 
nieuwkomers met lagere MIV's de MIV's verhogen tot het maximum. Het voorgestelde 
maximum mag goed functionerende nationale markten niet schaden, wat ten koste zou gaan 
van de consumenten.

Amendement 69
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten kunnen door middel 
van nationale wetgeving lagere maxima of 
maatregelen met eenzelfde oogmerk of 
effect aanhouden of vaststellen.

Or. en

Motivering

De voorgestelde maxima mogen geen schade berokkenen aan goed functionerende nationale 
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markten met lagere of geen interbancaire vergoedingen, met name in landen met goedkope en 
doeltreffende nationale debetkaartsystemen.

Amendement 70
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

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 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. Aan de accepteerder mag 
alleen het bij deze verordening 
vastgestelde bedrag in rekening worden 
gebracht.

Or. en

Motivering

De verordening moet worden verduidelijkt om te voorkomen dat betaalkaartsystemen de 
vergoeding voor bijvoorbeeld licenties of vergunningen verhogen en doorberekenen aan 
detailhandelaars en consumenten.

Amendement 71
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Impliciete interbancaire vergoedingen

Driepartijenbetaalkaartsystemen passen 
impliciete interbancaire vergoedingen toe, 
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die op dezelfde wijze aan maxima 
gebonden moeten zijn als de expliciete 
interbancaire vergoedingen waarvan 
sprake is in de artikelen 3 en 4.
2. Om te voldoen aan deze eis zullen 
driepartijenbetaalkaartsystemen een 
aparte boekhouding voeren voor 
activiteiten in verband met de acceptatie 
van consumentenkaarten en voor 
activiteiten in verband met de uitgifte van 
consumentenkaarten, alsof deze 
activiteiten worden gevoerd door juridisch 
onafhankelijke entiteiten, waardoor 
identificatie van alle kosten en inkomsten 
mogelijk wordt, inclusief de vaststelling 
van de berekeningsgrondslag en een 
gedetailleerde toeschrijving van de 
gebruikte methoden in verband met hun 
acceptatie- en uitgifteactiviteiten, inclusief 
een gedetailleerde uitsplitsing van vaste 
activa en structurele kosten. 
Driepartijenbetaalkaart-systemen worden 
eveneens verplicht om de interne 
transferprijzen expliciet te maken, zodat 
overeenstemming van de impliciete 
interbancaire vergoedingen met de 
maxima is gewaarborgd en kruissubsidie 
wordt voorkomen.
3. Voor de toepassing van de in lid 1 en 2 
bedoelde maxima wordt elke 
nettocompensatie in verband met 
betalingstransacties of daarmee 
samenhangende activiteiten die de tak die 
zich bezighoudt met de uitgifte van 
consumentenkaarten ontvangt van de tak 
betreffende het betaalkaartsysteem, 
behandeld als onderdeel van de impliciete 
interbancaire vergoeding.
4. De driepartijenbetaalkaartsystemen zijn 
verplicht om een trustee te benoemen die 
jaarlijks verslag uitbrengt aan de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake is 
in artikel 13 en volgende, over de naleving 
van de bepalingen uit lid 1 en 2 door het 
driepartijenbetaalkaartsysteem in het 
afgelopen jaar. De 
implementatiebepalingen betreffende de 
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trustee zijn vastgelegd in bijlage X.

Or. pl

Motivering

In punt 22 van de overwegingen wordt erop gewezen dat driepartijenbetaalkaartsystemen 
impliciete interbancaire vergoedingen toepassen. Om gelijke concurrentievoorwaarden te 
waarborgen, dient het niveau van de impliciete interbancaire vergoedingen op dezelfde wijze 
gereguleerd worden als de expliciete interbancaire vergoedingen. Om omzeiling van de 
voorschriften te voorkomen is de benoeming van een trustee een evenredige oplossing - net 
als trustees op dit moment de verplichting hebben om jaarlijks verslag uit te brengen over de 
naleving van de gewogen gemiddelden die met de Commissie zijn overeengekomen.

Amendement 72
Adam Bielan

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 
verwerkingsentiteiten 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.

Or. en

Amendement 73
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij het sluiten van een contractuele 
overeenkomst met een 
betalingsdienstaanbieder kan de 
consument bepalen of hij twee of meer 
verschillende merken van 
betaalinstrumenten op zijn kaart of 
telecommunicatie-, digitale of IT-drager 
nodig heeft. Voordat de overeenkomst 
wordt ondertekend informeert de 
betalingsdienstaanbieder de consument op 
duidelijke en objectieve wijze over de 
beschikbare merken van betaalkaarten en 
het gebruik, de functies, de kosten en de 
veiligheid ervan.

Or. en

Amendement 74
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij het sluiten van een contractuele 
overeenkomst met een 
betalingsdienstaanbieder wordt de 
consument duidelijk en objectief 
geïnformeerd en kan hij bepalen of hij 
twee of meer verschillende merken van 
betaalinstrumenten op zijn kaart of 
telecommunicatie-, digitale of IT-drager 
nodig heeft. 

Or. en

Amendement 75
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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. Voordat de 
overeenkomst wordt ondertekend 
informeert de betalingsdienstaanbieder de 
consument op duidelijke en objectieve 
wijze over alle beschikbare merken van 
betaalkaarten, waaronder begrepen de 
interbancaire vergoedingen en de 
kenmerken ervan.

Or. en

Amendement 76
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

6. Betaalkaartsystemen, uitgevers, 
accepteerders, handelaars 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.

Or. en
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Amendement 77
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenvoegingsverbod Vergoedingen

Or. fr

Amendement 78
Adam Bielan

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 en rekenen 
begunstigden afzonderlijk gespecificeerde 
handelarenvergoedingen voor de 
verschillende categorieën en verschillende 
merken van betaalkaarten met 
verschillende niveaus van interbancaire 
vergoedingen aan, tenzij handelaars 
accepterende betalingsdienstaanbieders 
schriftelijk verzoeken 
handelarenvergoedingen samen te voegen.

Or. en

Amendement 79
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Elke verlaging van het bedrag van 
de interbancaire vergoedingen krachtens 
de artikelen 3 en 4 van deze verordening 
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of waartoe is besloten door de bevoegde 
autoriteiten als bedoeld in artikel 13, moet 
vergezeld gaan van een minstens zo grote 
daling van de handelarenvergoedingen 
die door accepterende 
betalingsdienstaanbieders in rekening 
worden gebracht aan de begunstigden.

Or. fr

Motivering

Deze verordening heeft geen enkel effect als de accepteerders de verlaging van de 
interbancaire vergoedingen niet doorberekenen in de kosten die in rekening worden gebracht 
aan de handelaars.

Amendement 80
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen
Verplichting om alle kaarten te honoreren
1. Betalingssystemen en 
betalingsdienstaanbieders passen geen 
enkele regel toe die begunstigden die 
kaarten en andere betaalinstrumenten 
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.
2. De in lid 1 bedoelde beperking van de 
verplichting om alle kaarten te honoreren, 
laat de mogelijkheid onverlet voor 
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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.
3. Handelaars die besluiten niet alle 
kaarten of andere betaalinstrumenten van 
een betaalkaartsysteem te accepteren, 
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.
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.

Or. en

Motivering

Een beperking van de verplichting om alle kaarten te honoreren zou het kaartgebruik 
verminderen, omdat de consument niet langer zeker weet of een handelaar zijn kaart 
accepteert.

Amendement 81
Matteo Salvini
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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 
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.

Schrappen

Or. en

Amendement 82
Adam Bielan

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 
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 

1. Betalingssystemen en 
betalingsdienstaanbieders passen geen 
enkele regel toe die begunstigden die 
kaarten en andere betaalinstrumenten 
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 vergoeding 
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gereglementeerde interbancaire
vergoeding geldt.

geldt.

Or. en

Amendement 83
Matteo Salvini

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 84
Cornelis de Jong

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
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Or. en

Amendement 85
Matteo Salvini

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, 
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.

Schrappen

Or. en

Amendement 86
Matteo Salvini

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 

4. Uitgevende betalingsdienstaanbieders 
dragen er zorg voor dat hun 
betaalinstrumenten waarvan de 
interbancaire vergoedingen niet 
gereguleerd zijn, op zicht en elektronisch 
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categorieën van vooruitbetaalde, debet-, 
krediet- of commerciële kaarten of op 
dergelijke kaarten gebaseerde betalingen 
de betaler heeft gekozen.

identificeerbaar zijn.

Or. en

Motivering

Aangezien vooruitbetaalde kaarten, debetkaarten en kredietkaarten voor consumenten zijn 
onderworpen aan gereguleerde niveaus van interbancaire vergoedingen, brengt het geen 
voordelen met zich mee wanneer de handelaar die kaarten op zicht en elektronisch kan 
identificeren. Voorgesteld wordt dit lid te wijzigen om de identificatie van ongereguleerde 
kaarten verplicht te stellen, zodat de handelaar (ongereguleerde) commerciële kaarten kan 
weigeren of er hogere toeslagen voor kan rekenen op grond van het voorstel voor een tweede 
Richtlijn Betalingsdiensten.

Amendement 87
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Contracten tussen accepteerders en 
begunstigden kunnen de bepaling bevatten
dat de in lid 1, eerste alinea, bedoelde 
informatie op gezette tijden en ten minste 
eenmaal per maand moet worden verstrekt 
of ter beschikking moet worden gesteld op 
een overeengekomen wijze die de 
begunstigden de mogelijkheid biedt 
informatie ongewijzigd op te slaan en te 
reproduceren.

2. Contracten tussen accepteerders en 
begunstigden bevatten de bepaling dat de 
in lid 1, eerste alinea, bedoelde informatie 
op gezette tijden en ten minste eenmaal per 
maand moet worden verstrekt of ter 
beschikking moet worden gesteld op een 
overeengekomen wijze die de 
begunstigden de mogelijkheid biedt 
informatie ongewijzigd op te slaan en te 
reproduceren.

Bij het sluiten van een contractuele 
overeenkomst met een 
betalingsdienstaanbieder wordt de 
consument op gezette tijden duidelijk en 
objectief geïnformeerd over de kenmerken 
en de vergoedingen van 
betalingstransacties.

Or. en
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Amendement 88
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Europese Bankautoriteit is belast 
met de uitgifte van richtsnoeren voor 
effectieve, evenredige en ontradende 
sancties.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat alle lidstaten bij het vaststellen van voorschriften ten aanzien van de 
sancties die gelden voor inbreuken op deze verordening dezelfde richting kiezen om te zorgen 
voor een gelijk speelveld.

Amendement 89
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zetten adequate en 
effectieve buitengerechtelijke klachten- en 
beroepsprocedures op voor de beslechting 
van geschillen tussen begunstigden en hun 
betalingsdienstaanbieders die met 
betrekking tot deze verordening ontstaan. 
Daartoe wijzen de lidstaten bestaande 
organen aan of richten zij, in voorkomend 
geval, nieuwe organen op.

1. De lidstaten zetten onafhankelijke, 
adequate en effectieve buitengerechtelijke 
klachten- en beroepsprocedures op voor de 
beslechting van geschillen tussen 
begunstigden en hun 
betalingsdienstaanbieders die met 
betrekking tot deze verordening ontstaan. 
Daartoe wijzen de lidstaten bestaande 
organen aan of richten zij, in voorkomend 
geval, nieuwe organen op.

Or. en
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Amendement 90
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Betalingsdienstaanbieders sluiten 
zich aan bij een of meer instanties voor 
alternatieve geschillenbeslechting.

Or. en

Amendement 91
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de impact van 
interbancaire vergoedingen in 
driepartijenbetaalkaartsystemen voor 
grensoverschrijdende transacties op de 
werking van de interne markt, en dient zij, 
indien nodig, een wetgevingsvoorstel in 
dat erop gericht is de nadelige gevolgen 
van die vergoedingen te beperken.

Or. fr

Motivering

De vergoedingen in verband met driepartijenbetaalkaartsystemen kunnen aanzienlijk zijn, en 
zelfs nog hoger dan voor vierpartijenbetaalkaartsystemen. Het is derhalve passend om de 
gevolgen van die vergoedingen voor transacties in de interne markt en de mogelijkheid om ter 
zake regelgevend op te treden, te onderzoeken.


