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Ändringsförslag 19
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Avdelning 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om förmedlingsavgifter för kortbaserade 
betalningstransaktioner

om förmedlingsavgifter för kortbaserade 
betalningstransaktioner och digitala 
plånböcker

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

Or. en

Ändringsförslag 20
Adam Bielan

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Ett av de huvudsakliga hindren för en 
fungerande inre marknad för kort och 
kortbetalningar är de vanligt 
förekommande förmedlingsavgifterna som 
i de flesta medlemsstater ännu inte 
omfattas av lagstiftning. 
Förmedlingsavgifter är avgifter mellan 
banker som vanligtvis tillämpas mellan
inlösande och utfärdande 
betaltjänstleverantörer som tillhör ett 
särskilt kortsystem. Förmedlingsavgifter 
utgör huvuddelen av de avgifter som 
återförsäljare betalar till inlösande 
betaltjänstleverantörer för varje 
korttransaktion. Återförsäljarna överför i 

(10) Ett av de huvudsakliga hindren för en 
fungerande inre marknad för kort och 
kortbetalningar är de vanligt 
förekommande förmedlingsavgifterna som 
i de flesta medlemsstater ännu inte 
omfattas av lagstiftning. 
Förmedlingsavgifter är avgifter mellan 
banker som vanligtvis skickas från
inlösande till utfärdande 
betaltjänstleverantörer som tillhör det 
aktuella kortsystemet. Förmedlingsavgifter 
utgör huvudkomponenten av de avgifter 
som återförsäljare betalar till inlösande 
betaltjänstleverantörer för varje 
korttransaktion. Återförsäljarna överför i 
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sin tur dessa kortkostnader till priserna på 
varor och tjänster. Konkurrensen mellan 
kortsystemen verkar i praktiken vara 
inriktad på att övertyga så många 
utfärdande betaltjänstleverantörer (t.ex. 
banker) som möjligt att utfärda deras kort, 
vilket vanligen leder till högre snarare än 
lägre förmedlingsavgifter på marknaden, i 
motsats till konkurrensens normala verkan 
på priserna i en marknadsekonomi. En 
reglering av förmedlingsavgifterna skulle 
förbättra den inre marknadens funktion.

sin tur dessa kortkostnader till priserna på 
varor och tjänster. Konkurrensen mellan 
kortsystemen verkar i praktiken vara 
inriktad på att övertyga så många 
utfärdande betaltjänstleverantörer (t.ex. 
banker) som möjligt att utfärda deras kort, 
vilket vanligen leder till högre snarare än 
lägre förmedlingsavgifter på marknaden, i 
motsats till konkurrensens normala verkan 
på priserna i en marknadsekonomi. En 
reglering av förmedlingsavgifterna skulle 
förbättra den inre marknadens funktion.

Or. en

Ändringsförslag 21
Adam Bielan

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) De olika förmedlingsavgifterna och 
deras nivåer leder till att ”nya”
alleuropeiska aktörer vilkas affärsmodeller
har lägre förmedlingsavgifter inte får 
tillträde till marknaden vilket hindrar 
potentiella stordriftsfördelar och 
resulterande effektivitetsvinster. Detta 
påverkar detaljhandlare och konsumenter 
negativt och hämmar innovationer. 
Eftersom alleuropeiska aktörer skulle 
behöva erbjuda utfärdande banker 
åtminstone den högsta 
förmedlingsavgiftsnivån på den marknad 
som de vill tillträda leder detta också till en 
bestående marknadsfragmentering. 
Nuvarande nationella system som har låga 
eller inga förmedlingsavgifter kan också 
tvingas att lämna marknaden till följd av 
trycket från bankerna om högre intäkter 
från förmedlingsavgifter. Detta resulterar i 
ett begränsat urval för konsumenter och 
återförsäljare, högre priser och en lägre 
kvalitet på betaltjänster samt begränsade 

(11) De olika höga förmedlingsavgifterna 
och deras nivåer kan leda till att ”nya” 
aktörer med olika affärsmodeller inte får 
tillträde till marknaden vilket hindrar 
potentiella stordriftsfördelar och 
resulterande effektivitetsvinster. Detta 
påverkar detaljhandlare och konsumenter 
negativt och hämmar innovationer. 
Eftersom alleuropeiska aktörer skulle 
behöva erbjuda utfärdande banker 
åtminstone den högsta 
förmedlingsavgiftsnivån på den marknad 
som de vill tillträda leder detta också till en 
bestående marknadsfragmentering. 
Nuvarande nationella system som har låga 
eller inga förmedlingsavgifter kan också 
tvingas att lämna marknaden till följd av 
trycket från bankerna om högre intäkter 
från förmedlingsavgifter. Detta resulterar i 
ett begränsat urval för konsumenter och 
återförsäljare, högre priser och en lägre 
kvalitet på betaltjänster samt begränsade 
möjligheter att använda alleuropeiska 
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möjligheter att använda alleuropeiska 
betalningslösningar. Dessutom kan 
detaljhandlare inte utnyttja skillnaden i 
avgifter genom att använda 
kortbetalningstjänster som tillhandahålls av 
banker i andra medlemsstater. 
Betalningssystemen tillämpar särskilda 
regler som kräver att förmedlingsavgiften 
för varje betalningstransaktion debiteras av 
försäljningsstället (detaljhandlarens land). 
Detta hindrar de inlösande bankerna från 
att på ett ändamålsenligt sätt tillhandahålla 
sina tjänster över gränserna. Dessutom kan 
detaljhandlarna inte minska sina 
betalningskostnader till gagn för 
konsumenterna.

betalningslösningar. Dessutom kan 
detaljhandlare inte utnyttja skillnaden i 
avgifter genom att använda 
kortbetalningstjänster som tillhandahålls av 
banker i andra medlemsstater. 
Betalningssystemen tillämpar särskilda 
regler som kräver att förmedlingsavgiften 
för varje betalningstransaktion debiteras av 
försäljningsstället (detaljhandlarens land). 
Detta hindrar de inlösande bankerna från 
att på ett ändamålsenligt sätt tillhandahålla 
sina tjänster över gränserna. Dessutom kan 
detaljhandlarna inte minska sina 
betalningskostnader till gagn för 
konsumenterna.

Or. en

Ändringsförslag 22
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För inhemska transaktioner är en 
övergångsperiod nödvändig så att 
leverantörer av betalningstjänster och 
system får tid att anpassa sig till de nya 
kraven. För att slutföra den inre 
marknaden för kortbetalningar bör taken 
på förmedlingsavgifter för konsumenters 
korttransaktioner omfatta alla 
gränsöverskridande och inhemska 
betalningar inom två år från den dag då 
denna förordning träder i kraft.

(17) För inhemska transaktioner är en 
övergångsperiod nödvändig så att 
leverantörer av betalningstjänster och 
system får tid att anpassa sig till de nya 
kraven. Inom två år från den dag då denna 
förordning träder i kraft bör tak på ett 
viktat genomsnitt införas för att ge 
utrymme för tekniska innovationer och 
avspegla de olika utvecklingsnivåerna på 
medlemsstaternas 
kortbetalningsmarknader.

Or. en

Ändringsförslag 23
Preslav Borissov
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Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att underlätta gränsöverskridande 
inlösen bör den maximala 
förmedlingsavgiften för samtliga
(gränsöverskridande och inhemska)
konsumentbetalkortstransaktioner och 
kortbaserade betalningstransaktioner vara 
0,20 % och den maximala 
förmedlingsavgiften för alla
(gränsöverskridande och inhemska)
konsumentkreditkortstransaktioner och 
kortbaserade betalningstransaktioner som 
baseras på dem bör vara 0,30 %.

(18) För att underlätta gränsöverskridande 
inlösen bör den maximala 
förmedlingsavgiften för samtliga 
gränsöverskridande 
konsumentbetalkortstransaktioner och 
kortbaserade betalningstransaktioner vara 
0,20 % och den maximala 
förmedlingsavgiften för alla 
gränsöverskridande 
konsumentkreditkortstransaktioner och 
kortbaserade betalningstransaktioner som 
baseras på dem bör vara 0,30 %.

Or. en

Ändringsförslag 24
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att underlätta gränsöverskridande 
inlösen bör den maximala 
förmedlingsavgiften för samtliga
(gränsöverskridande och inhemska) 
konsumentbetalkortstransaktioner och 
kortbaserade betalningstransaktioner 
vara 0,20 % och den maximala 
förmedlingsavgiften för alla 
(gränsöverskridande och inhemska)
konsumentkreditkortstransaktioner och 
kortbaserade betalningstransaktioner som 
baseras på dem bör vara 0,30 %.

(18) För att underlätta gränsöverskridande 
inlösen bör den maximala 
förmedlingsavgiften för samtliga inhemska 
och gränsöverskridande 
konsumentkreditkortstransaktioner och 
kortbaserade betalningstransaktioner som 
baseras på dem vara 0,30 %.

Or. fr
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Ändringsförslag 25
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att underlätta gränsöverskridande 
inlösen bör den maximala
förmedlingsavgiften för samtliga
(gränsöverskridande och inhemska) 
konsumentbetalkortstransaktioner och 
kortbaserade betalningstransaktioner vara
0,20 % och den maximala 
förmedlingsavgiften för alla
(gränsöverskridande och inhemska) 
konsumentkreditkortstransaktioner och 
kortbaserade betalningstransaktioner som 
baseras på dem bör vara 0,30 %.

(18) För att underlätta gränsöverskridande 
inlösen bör den maximala avgiften för 
samtliga (gränsöverskridande och 
inhemska) 
konsumentbetalkortstransaktioner och 
kortbaserade betalningstransaktioner vara
0,10 e per transaktion och en fast 
förmedlingsavgift, baserad på den
aktuella betalkostnaden, dock minst 
0,10 euro per transaktion, bör införas för 
alla (gränsöverskridande och inhemska) 
konsumentkreditkortstransaktioner och 
kortbaserade betalningstransaktioner.

Or. en

Ändringsförslag 26
Preslav Borissov

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 

utgår
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kortinnehavare i samma kortkategori och 
att betalningssystemen och 
betaltjänstleverantörerna kan ålägga dem 
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 27
Adam Bielan
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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 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 

(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 med samma avgift och att 
betalningssystemen och 
betaltjänstleverantörerna kan ålägga dem 
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 avgift. En sådan 
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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.

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 28
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Skäl 30

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 29
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Skäl 31
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att det ska finnas möjlighet till 
prövning vid inkorrekt tillämpning av 
denna förordning eller vid tvist mellan 
betaltjänstanvändare och 
betaltjänstleverantörer bör 
medlemsstaterna införa lämpliga och 
effektiva förfaranden för klagomål och 
prövning utanför domstol. 
Medlemsstaterna bör fastställa 
bestämmelser om vilka påföljder som ska 
tillämpas vid överträdelse av denna 
förordning och se till att dessa påföljder är 
effektiva, proportionella och avskräckande 
samt att de tillämpas.

(31) För att det ska finnas möjlighet till 
prövning vid inkorrekt tillämpning av 
denna förordning eller vid tvist mellan 
betaltjänstanvändare och 
betaltjänstleverantörer bör 
medlemsstaterna införa lämpliga och 
effektiva förfaranden för klagomål och 
prövning utanför domstol. 
Medlemsstaterna bör i enlighet med 
Europeiska bankmyndighetens riktlinjer
fastställa bestämmelser om vilka
sanktioner som ska tillämpas vid 
överträdelse av denna förordning och se till 
att dessa sanktioner är effektiva, 
proportionella och avskräckande samt att 
de tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 30
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs enhetliga 
tekniska krav och verksamhetskrav för 
sådana betalkortstransaktioner inom 
Europeiska unionen där både betalarens 
och betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantör är etablerade i 
unionen.

1. I denna förordning fastställs enhetliga 
tekniska krav och verksamhetskrav för 
sådana betalkortstransaktioner och 
transaktioner med digitala plånböcker
inom Europeiska unionen där betalarens
betaltjänstleverantör, betalaren och 
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör
och betalningsmottagaren är etablerade i 
unionen.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att även transaktioner med digitala plånböcker omfattas av förordningen så att 
man skapar samma villkor för kort som för andra konkurrerande elektroniska betalmedel. Det 
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är likaså viktigt att hänvisa till att handlare etablerade utanför EU inte bör gynnas av 
förordningen enbart på grundval av att de anlitar tjänster som används av en köpare inom 
EU.

Ändringsförslag 31
Małgorzata Handzlik

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs enhetliga 
tekniska krav och verksamhetskrav för 
sådana betalkortstransaktioner inom 
Europeiska unionen där både betalarens 
och betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantör är etablerade i 
unionen.

1. I denna förordning fastställs enhetliga 
tekniska krav och verksamhetskrav för 
betalkortstransaktioner med betalkort och 
digitala plånböcker inom Europeiska 
unionen där såväl betalaren och dennes 
betaltjänsteleverantör som mottagaren 
och dennes betaltjänsteleverantör är 
etablerade i unionen.

Or. pl

Motivering

För att trygga konkurrensen förefaller det vara nödvändigt att förordningen utvidgas till att 
även gälla digitala plånböcker (t.ex. Paypal). Digitala plånböcker är en betalningsmetod som 
direkt konkurrerar med kort och andra betalningsmetoder. För att det ska råda lika villkor 
för kort och andra konkurrerande elektroniska betalningssätt är det avgörande att den 
föreslagna förordningen även omfattar transaktioner som utförs med hjälp av digitala 
plånböcker.

Ändringsförslag 32
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna förordning ska inte tillämpas 
på betalkorttransaktioner som görs enligt 
betalkortssystem där det totala antalet kort 
som utfärdats till kunder inom EU genom 
eller enligt det relevanta 
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betalkortssystemet utgör 1 procent eller 
mindre av det totala antalet betalkort som 
utfärdas av samtliga betalkortssystem 
inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 33
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Transaktioner med företagskort, (a) Företagskort,

Or. en

Ändringsförslag 34
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) transaktioner med kort som utfärdats 
av trepartsbetalkortssystem.

(c) kort som utfärdats av 
trepartsbetalkortssystem.

Or. en

Ändringsförslag 35
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) transaktioner med kort som utfärdats av
trepartsbetalkortssystem.

(c) transaktioner med kort som utfärdats
enligt trepartsbetalkortssystem.
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Or. en

Ändringsförslag 36
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Betalkortstransaktion: en 
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.

(4) betalkortstransaktion: en 
kortbetalningstransaktion, inklusive med 
förbetalda kort som är knutna till ett 
girokonto eller ett inlåningskonto som 
transaktionen debiteras från högst
två arbetsdagar efter det att utfärdaren 
har tagit emot betalningsordern.

Or. en

Ändringsförslag 37
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Betalkortstransaktion: en 
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.

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

Or. en

Ändringsförslag 38
Adam Bielan
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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
en transaktion debiteras mer än
två arbetsdagar efter det att utfärdaren 
har tagit emot betalningsordern.

Or. en

Ändringsförslag 39
Cornelis de Jong

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 efter det att transaktionen har 
godkänts eller inletts.

Or. en

Ändringsförslag 40
Małgorzata Handzlik

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) betalkort: ett kort (debet- eller 
kreditkort) som berättigar till utbetalning 
av kontanter eller gör det möjligt att 
genom näringsidkarens eller en 
clearingorganisations förmedling lägga 
ett betalningsuppdrag som näringsidkaren 
godkänner i syfte att erhålla betalning av 
sin fordran.
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Or. pl

Motivering

Den föreslagna förordningen hänvisar till ”betalkort” utan att begreppet definieras. Genom 
att införa en teknikneutral definition av ”betalkort” kan man ange vad som ingår i begreppet.

Ändringsförslag 41
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Förmedlingsavgift: en avgift som 
betalas för varje transaktion direkt eller 
indirekt (dvs. genom en tredje part) mellan 
betalarens och betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantörer som deltar i en 
betalkortstransaktion eller en 
betalkortsbaserad transaktion.

(9) Förmedlingsavgift: en avgift som 
betalas direkt eller indirekt (dvs. genom en 
tredje part) mellan betalarens och 
betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantörer som deltar i en 
betalkortstransaktion eller en 
betalkortsbaserad transaktion. En 
förmedlingsavgift kan vara explicit genom 
ett fyrpartssystem för betalkort (avgiften 
betalas av en juridisk person till en annan 
juridisk person) eller implicit genom ett 
trepartssystem (intern överföring mellan 
det köpande företaget och det utfärdande 
företaget vid samma juridiska person). 
Detta omfattar också avgifter som betalas 
eller rabatter som erbjuds mellan 
betalarens betaltjänstleverantör och 
varumärkespartner eller agent.

Or. en

Ändringsförslag 42
Małgorzata Handzlik

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Förmedlingsavgift: en avgift som (9) Förmedlingsavgift: en avgift som 
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betalas för varje transaktion direkt eller 
indirekt (dvs. genom en tredje part) mellan 
betalarens och betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantörer som deltar i en 
betalkortstransaktion eller en 
betalkortsbaserad transaktion.

betalas för varje transaktion direkt eller 
indirekt (dvs. genom en tredje part) mellan 
betalarens och betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantörer som deltar i en 
betalkortstransaktion eller en 
betalkortsbaserad transaktion. En 
förmedlingsavgift kan vara explicit genom 
ett fyrpartssystem för betalkort (avgiften 
betalas av en juridisk person till en annan 
juridisk person) eller implicit genom ett 
trepartssystem (intern överföring mellan 
det köpande företaget och det utfärdande 
företaget vid samma juridiska person). 
etta omfattar också avgifter som betalas 
eller rabatter som erbjuds mellan 
betalarens betaltjänstleverantör och 
varumärkespartner eller agent.

Or. pl

Ändringsförslag 43
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Trepartssystem för betalkort: ett 
betalkortssystem där betalningarna görs 
från ett betalkonto som innehas av 
systemet på kortinnehavarens vägnar till 
ett betalkonto som innehas av systemet på 
betalningsmottagarens vägnar och 
kortbaserade transaktioner som grundas på 
samma struktur. När ett 
trepartsbetalkortssystem ger andra 
betaltjänstleverantörer tillstånd att utfärda 
och/eller förvärva betalkort anses det vara 
ett fyrpartsbetalkortssystem.

(15) Trepartssystem för betalkort: ett 
betalkortssystem där betalningarna görs 
från ett betalkonto som innehas av 
systemet på betalarens vägnar till ett 
betalkonto som innehas av systemet på 
betalningsmottagarens vägnar och 
kortbaserade transaktioner som grundas på 
samma struktur. När ett 
trepartsbetalkortssystem ger andra 
betaltjänstleverantörer tillstånd att utfärda 
och/eller förvärva betalkort, eller utfärdar 
betalkort med partner under samma 
varumärke eller genom en agent, anses 
det vara ett fyrpartsbetalkortssystem.

Or. en
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Ändringsförslag 44
Matteo Salvini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) digital plånbok: en tjänst som gör 
att plånbokens innehavare kan få tillgång 
till, förvalta och använda identifierings-
och betalinstrument för att inleda 
betalningar. Tjänsten kan finnas i en 
anordning som plånboksinnehavaren 
äger, till exempel en mobiltelefon eller en 
dator, eller kan ligga på en server (eller 
en kombination av båda) men står ändå 
under innehavarens kontroll. Den 
återförsäljare med vilken avtal ingås om
digital plånbok benämns 
underåterförsäljare.

Or. en

Ändringsförslag 45
Preslav Borissov

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Viktat genomsnitt: i anknytning till 
förmedlingsavgifter, den sammanlagda 
summan av kredit- och betalkortsavgifter 
delat med det totala antalet aktuella 
transaktioner under samma period.

Or. en

Ändringsförslag 46
Małgorzata Handzlik
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) digital plånbok: en tjänst som gör 
att plånbokens innehavare kan få tillgång 
till, förvalta och använda identifierings-
och betalinstrument för att inleda 
betalningar. Tjänsten kan finnas i en 
anordning som plånboksinnehavaren 
äger, till exempel en mobiltelefon eller en 
dator, eller kan ligga på en server (eller 
en kombination av båda) men står ändå 
under innehavarens kontroll. Den 
återförsäljare med vilken avtal ingås om 
digital plånbok benämns 
underåterförsäljare.

Or. pl

Motivering

Om förordningen ska omfatta digitala plånböcker måste dessa definieras i förordningen.

Ändringsförslag 47
Matteo Salvini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25 b) genomsnitt: i anknytning till 
förmedlingsavgifter, den sammanlagda 
summan av kredit- och betalkortsavgifter 
delat med det totala antalet aktuella 
transaktioner under samma period.

Or. en

Ändringsförslag 48
Matteo Salvini
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Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förmedlingsavgifter för konsumenters 
gränsöverskridande banktransaktioner
eller kreditkortsbaserade transaktioner

Förmedlingsavgifter för konsumenters 
gränsöverskridande bank- eller kreditkort

Or. en

Ändringsförslag 49
Matteo Salvini

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 
betalkortstransaktion.

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 i 
genomsnitt överstiger 0,2 % av 
transaktionsvärdet av en 
gränsöverskridande betalkortstransaktion.

Or. en

Ändringsförslag 50
Bernadette Vergnaud

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 

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 
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förmedlingsavgift eller någon annan 
överenskommen ersättning med 
motsvarande syfte eller effekt som 
överstiger 0,2 % av transaktionsvärdet av 
en gränsöverskridande
betalkortstransaktion.

förmedlingsavgift eller någon annan 
överenskommen ersättning med 
motsvarande syfte eller effekt som 
överstiger 0,3 procent av 
transaktionsvärdet av en 
gränsöverskridande korttransaktion.

Or. fr

Motivering

Det finns ingen anledning till att göra åtskillnad mellan betal- och kreditkort.

Ändringsförslag 51
Bernadette Vergnaud

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 
betalkortstransaktion.

utgår

Or. fr

Motivering

Det är inte motiverat att göra åtskillnad mellan betal- och kreditkort.

Ändringsförslag 52
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
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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 i 
genomsnitt överstiger 0,3 % av 
transaktionsvärdet av en 
gränsöverskridande kreditkortstransaktion.

Or. en

Ändringsförslag 53
Małgorzata Handzlik

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det är inte tillåtet att i avtal eller 
andra typer av överenskommelser införa 
bestämmelser om undantag från punkt 1 
eller 2 eller som anger högre 
förmedlingsavgifter än de som anges i 
dessa punkter. Om avtal eller andra 
överenskommelser innehåller ett 
undantag från punkt 1 eller 2, eller om 
avtalet/överenskommelsen anger en högre 
förmedlingsavgift än den som anges i 
punkt 1 eller 2, ska maximiavgiften enligt 
dessa punkter gälla.

Or. pl

Motivering

För att reglerna ska fungera effektivt måste det uttryckligen anges att den maximala
förmedlingsavgiften gäller i de fall där förordningen inte följts. På så vis kommer inga 
skillnader mellan nationella regler att uppstå.
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Ändringsförslag 54
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstater ska genom nationell 
lagstiftning kunna behålla eller införa 
lägre tak.

Or. en

Motivering

Taket på multilaterala förmedlingsavgifter bör inte leda till att man i nuvarande inhemska 
system eller nytillkomna system med lägre förmedlingsavgifter höjer dessa upp till taket. Det 
föreslagna taket ska inte störa väl fungerande nationella marknader, vilket bara påverkar 
konsumenterna negativt.

Ändringsförslag 55
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 utgår
Förmedlingsavgifter för konsumenters 

gränsöverskridande bank- eller 
kreditkortstransaktioner

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.
2. Med verkan från och med två år efter 
det att denna förordning har trätt i kraft 
ska leverantörer av betalningstjänster inte 
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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.

Or. en

Motivering

Den nivå på förmedlingsavgifter utanför EES-området (gränsöverskridande) som avses i 
artikel 3 bör inte fastställas av EU utan kan i stället fastställas av nationella myndigheter i 
medlemsstaterna om och när dessa finner det lämpligt. Mot bakgrund av de stora 
skillnaderna mellan medlemsstaternas kortbetalningssystem är en enhetlig avgift som 
fastställts på EU-nivå inte passande för alla medlemsstater.

Ändringsförslag 56
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förmedlingsavgifter för konsumenters
gränsöverskridande bank- eller 
kreditkortstransaktioner

Förmedlingsavgifter för konsumenters 
bank- eller kreditkortstransaktioner på 
nationell nivå

Or. en

Ändringsförslag 57
Małgorzata Handzlik

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 

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

någon annan överenskommen ersättning 
med motsvarande syfte eller effekt som 
överstiger 0,2 % av transaktionsvärdet av 
en betalkortstransaktion.

Or. pl

Motivering

Den föreslagna övergångsperioden för de nya reglerna om maximibelopp på 
förmedlingsavgifter för samtliga transaktioner är för lång. För gränsöverskridande 
transaktioner föreskrivs endast 2 månaders övergångsperiod, och därför förefaller 6 månader 
för samtliga transaktioner vara tillräckligt lång tid för att anpassa verksamheten till de nya 
reglerna.

Ändringsförslag 58
Preslav Borissov

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 0,2 % av det genomsnittliga 
viktade transaktionsvärdet av en 
betalkortstransaktion.

Or. en

Motivering

Ett fast tak på förmedlingsavgifter enligt kommissionens förslag avspeglar inte 
betalmarknadernas utveckling i de olika medlemsstaterna. Ett viktat genomsnitt på nationell 
nivå skulle ge viss flexibilitet och skapa utrymme för investeringar i ny teknik, 
säkerhetsarrangemang eller för bättre kortbetalningsinfrastruktur i länder där den inte är 
lika väl utvecklad.
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Ändringsförslag 59
Olle Schmidt

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 ett 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.

Or. en

Motivering

Taken bör införas tidigare på nationell nivå eftersom de multilaterala förmedlingsavgifterna 
är mest kännbara där.

Ändringsförslag 60
Bernadette Vergnaud

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 ett år 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 procent av 
transaktionsvärdet av en
gränsöverskridande korttransaktion.

Or. fr
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Motivering

Det finns ingen anledning till att göra åtskillnad mellan betal- och kreditkort. För att ge 
clearingmyndigheter tillräcklig flexibilitet för att kunna anpassa beloppen till 
marknadsstrukturerna och skapa balans mellan utfärdande och inlösande banker bör taken 
inte vara lika strikta för nationella transaktioner.

Ändringsförslag 61
Cornelis de Jong

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 0,10 euro per transaktion för en 
betalkortstransaktion, med 
proportionerliga avgifter för 
mikrobetalningar.

Or. en

Ändringsförslag 62
Bernadette Vergnaud

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 

utgår
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överstiger 0,3 % av transaktionsvärdet av 
en betalkortstransaktion.

Or. fr

Motivering

Det finns ingen anledning till att göra åtskillnad mellan betal- och kreditkort.

Ändringsförslag 63
Preslav Borissov

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 0,3 % av det genomsnittliga 
viktade transaktionsvärdet av en 
kreditkortstransaktion.

Or. en

Ändringsförslag 64
Małgorzata Handzlik

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 

2. Med verkan från och med sex månader 
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 
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motsvarande syfte eller effekt som 
överstiger 0,3 % av transaktionsvärdet av 
en kreditkortstransaktion.

med motsvarande syfte eller effekt som 
överstiger 0,3 % av transaktionsvärdet av 
en kreditkortstransaktion.

Or. pl

Ändringsförslag 65
Olle Schmidt

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 ett 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.

Or. en

Motivering

Taken bör införas tidigare på nationell nivå eftersom de multilaterala förmedlingsavgifterna 
är mest kännbara där.

Ändringsförslag 66
Cornelis de Jong

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 

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

ersättning med motsvarande syfte eller 
effekt, som baseras på betalningens 
faktiska kostnad, dock minst 0,10 euro per 
transaktion, för en kreditkortstransaktion.

Or. en

Ändringsförslag 67
Małgorzata Handzlik

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det är inte tillåtet att i avtal eller 
andra typer av överenskommelser införa 
bestämmelser om undantag från punkt 1 
eller 2 eller som anger högre 
förmedlingsavgifter än de som anges i 
dessa punkter. Om avtal eller andra 
överenskommelser innehåller ett 
undantag från punkt 1 eller 2, eller om 
avtalet/överenskommelsen anger en högre 
förmedlingsavgift än den som anges i 
punkt 1 eller 2, ska maximiavgiften enligt 
dessa punkter gälla.

Or. pl

Ändringsförslag 68
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska genom nationell 
lagstiftning kunna behålla eller införa 
lägre tak.

Or. en
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Motivering

Taket på multilaterala förmedlingsavgifter bör inte leda till att man i nuvarande inhemska 
system eller nytillkomna system med lägre förmedlingsavgifter höjer dessa upp till taket. Det 
föreslagna taket ska inte störa väl fungerande nationella marknader, vilket bara påverkar 
konsumenterna negativt.

Ändringsförslag 69
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska genom nationell 
lagstiftning kunna behålla eller införa 
lägre tak eller åtgärder i motsvarande 
syfte eller med motsvarande verkan.

Or. en

Motivering

De föreslagna taken får inte störa väl fungerande nationella marknader där 
förmedlingsavgifterna är lägre eller inte tas ut alls, särskilt inte i länder med billiga och 
effektiva nationella betalkortssystem.

Ändringsförslag 70
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1

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 
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. Inlösaren ska endast 
behöva betala det belopp som anges i 
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denna förordning.

Or. en

Motivering

Förordningen behöver förtydligas så att inte betalkortssystem tar ut högre avgifter för till 
exempel licenser, godkännanden osv. vilka därefter skjuts över på detaljhandeln och 
konsumenterna.

Ändringsförslag 71
Małgorzata Handzlik

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Implicita förmedlingsavgifter

1. Trepartssystem för betalkort använder 
implicita förmedlingsavgifter som ska 
omfattas av samma begränsningar som 
anges i artiklarna 3 och 4.
2. För att detta krav ska följas ska 
trepartssystem för betalkort ha separat 
redovisning av verksamhet knuten till 
godtagande av betalkort och för 
verksamhet knuten till utfärdande av kort 
till konsumenter, på samma sätt som 
skulle ha skett om verksamheterna 
bedrevs av skilda juridiska personer, så att 
alla kostnads- och utgiftselement samt 
beräkningsunderlag kan redovisas, och så 
att man i detalj kan ange vilka metoder 
som används i verksamheten som rör 
godtagande och utfärdande av betalkort, 
inklusive detaljerad redovisning av 
anläggningstillgångar och strukturella
kostnader. Trepartssystem för betalkort 
ska även vara skyldiga att redovisa 
interna transferpriser, så att dessa 
överensstämmer med tillåtna belopp för 
implicita förmedlingsavgifter, och för att 
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förebygga korssubventionering.
3. Alla nettobelopp som området knutet 
till utfärdande av betalkort erhåller från 
området knutet till betalkortssystemet 
avseende betalningstransaktioner eller 
därmed förbunden verksamhet betraktas 
som en del av en implicit 
förmedlingsavgift som omfattas av de 
begränsningar som anges i punkterna 1 
och 2.
4. För att se till att punkterna 1 och 2 följs 
ska trepartssystem för betalkort vara 
skyldiga att utnämna en förvaltare som 
ska lämna en årlig rapport till de behöriga 
myndigheter som avses i artikel 13 samt 
ytterligare en rapport om hur 
trepartssystemet följt reglerna i punkterna 
1 och 2 under det föregående året. 
Genomförandebestämmelser angående 
förvaltaren anges i bilaga X.

Or. pl

Motivering

I skäl 22 anges att trepartssystem för betalning tillämpar implicita förmedlingsavgifter. För 
att förutsättningarna för verksamheten ska vara lika bör nivån på de implicita avgifterna 
regleras på samma sätt som explicita förmedlingsavgifter. En proportionerlig lösning för att 
undvika att reglerna kringgås är att en förvaltare utnämns, på samma sätt som förvaltare i 
dag är skyldiga att lämna årliga rapporter om viktade genomsnittsbelopp som 
överenskommits med kommissionen.

Ändringsförslag 72
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

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 

1. Betalkortsystemen och 
bearbetningsenheterna 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 
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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.

tjänster som innebär att avtalsparten måste 
godta andra tjänster som de erbjuder.

Or. en

Ändringsförslag 73
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När konsumenterna tecknar avtal med 
en betaltjänstleverantör ska de ges 
möjlighet att avgöra huruvida de behöver 
två eller fler olika betalmärken på kortet, 
telekommunikationsapparaten eller den 
digitala eller it-baserade anordningen. 
Innan avtalet tecknas ska 
betaltjänstleverantören ge konsumenten 
tydlig och objektiv information om 
tillgängliga kortvarumärken och deras 
egenskaper i fråga om användning, 
funktionalitet, kostnad och säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 74
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När konsumenterna tecknar avtal med 
en betaltjänstleverantör ska de ges tydlig 
och objektiv information och kunna 
avgöra huruvida de behöver två eller fler 
olika betalmärken på kortet, 
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telekommunikationsapparaten eller den 
digitala eller it-baserade anordningen.

Or. en

Ändringsförslag 75
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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. Innan avtalet tecknas 
ska betaltjänstleverantören ge 
konsumenten tydlig och objektiv 
information om alla tillgängliga 
kortvarumärken, inklusive respektive 
förmedlingsavgifter och egenskaper.

Or. en

Ändringsförslag 76
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 utrustning som används på 
försäljningsstället som begränsar betalarens 
val av tillämpning när ett 
betalningsinstrument med flera 

6. Betalkortssystem, utfärdare, förvärvare, 
näringsidkare och tillhandahållare av 
infrastruktur för hantering av betalkort ska 
inte införa automatiska mekanismer, 
programvara eller anordningar i de 
betalningsinstrument eller i den utrustning 
som används på försäljningsstället som 
begränsar betalarens val av tillämpning när 
ett betalningsinstrument med flera 
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betalmärken används. betalmärken används.

Or. en

Ändringsförslag 77
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Separering av avgifter Avgifter

Or. fr

Ändringsförslag 78
Adam Bielan

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 och ta ut 
separat specificerade serviceavgifter för 
olika kategorier och olika märken av 
betalkort med olika nivåer på sina 
förmedlingsavgifter, om inte 
näringsidkarna skriftligen begär att de 
inlösande betaltjänstleverantörerna 
debiterar blandade serviceavgifter.

Or. en

Ändringsförslag 79
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Samtliga sänkningar av 
förmedlingsavgifterna i enlighet med 
artiklarna 3 och 4 i denna förordning 
eller som fastställs av de behöriga 
myndigheter som avses i artikel 13 ska 
åtföljas av en minst lika stor sänkning av 
de serviceavgifter vid transaktioner som 
inlösande betaltjänstleverantörer tar ut av 
betalningsmottagarna.

Or. fr

Motivering

Förordningen blir verkningslös om inte inlösande leverantörer kan ta ut de sänkta 
förmedlingsavgifterna genom att debitera tjänsteleverantörerna.

Ändringsförslag 80
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Regler om att alla kort måste godtas

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.
2. Begränsningen i reglerna om att alla 
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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.
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.
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.

Or. en

Motivering

En begränsning av reglerna om att alla kort måste godtas skulle minska kortanvändningen 
eftersom konsumenterna inte längre skulle vara säkra på om deras kort kan användas av en 
näringsidkare eller inte.

Ändringsförslag 81
Matteo Salvini

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 82
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

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.

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 avgift.

Or. en
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Ändringsförslag 83
Matteo Salvini

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 84
Cornelis de Jong

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 85
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 86
Matteo Salvini

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.

4. Utfärdande betaltjänstleverantörer ska se 
till att deras betalningsinstrument för vilka 
förmedlingsavgifterna inte regleras, är 
visuellt och elektroniskt igenkännbara.

Or. en

Motivering

Med tanke på att förbetalda kort samt betal- och kreditkort för konsumenter omfattas av 
reglerade avgiftsnivåer finns det ingen nytta med att näringsidkaren kan känna igen korten 
visuellt och elektroniskt. Denna punkt bör ändras så att oreglerade kort blir igenkännbara 
och ger näringsidkarna möjlighet att antingen vägra (ej reglerade) ta emot företagskort eller 



PE526.051v01-00 42/44 AM\1013311SV.doc

SV

ta ut högre avgift för kort i enlighet med förslaget till det andra betaltjänstdirektivet.

Ändringsförslag 87
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Avtal mellan förvärvare och 
betalningsmottagare får innehålla en 
bestämmelse om att den information som 
avses i punkt 1 i första stycket regelbundet 
ska lämnas eller göras tillgänglig minst en 
gång i månaden och på ett sätt som 
överenskommits så att 
betalningsmottagaren kan lagra och 
återskapa informationen i oförändrad form.

2. Avtal mellan förvärvare och 
betalningsmottagare ska innehålla en 
bestämmelse om att den information som 
avses i punkt 1 i första stycket regelbundet 
ska lämnas eller göras tillgänglig minst en 
gång i månaden och på ett sätt som 
överenskommits så att 
betalningsmottagaren kan lagra och 
återskapa informationen i oförändrad form.

När konsumenterna tecknar avtal med en 
betaltjänstleverantör ska de också 
regelbundet få tydlig och objektiv 
information om betalsättets egenskaper 
och vilka avgifter som gäller för 
betalningstransaktioner.

Or. en

Ändringsförslag 88
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Europeiska bankmyndigheten ska 
ansvara för att utfärda riktlinjer för 
effektiva, proportionerliga och 
avskräckande påföljder.

Or. en
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Motivering

För att skapa samma villkor för alla är det viktigt att alla medlemsstaterna går mot samma 
håll när bestämmelser fastställs om påföljder till följd av överträdelser av förordningen.

Ändringsförslag 89
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inrätta lämpliga 
och effektiva förfaranden för klagomål och 
prövning utanför domstol för att avgöra 
tvister mellan betalningsmottagare och 
deras betaltjänstleverantörer som 
uppkommit i samband med tillämpningen 
av denna förordning. För detta ändamål ska 
medlemsstaterna antingen utse befintliga 
organ, om så är lämpligt, eller inrätta nya 
organ.

1. Medlemsstaterna ska inrätta oberoende,
lämpliga och effektiva förfaranden för 
klagomål och prövning utanför domstol för 
att avgöra tvister mellan 
betalningsmottagare och deras 
betaltjänstleverantörer som uppkommit i 
samband med tillämpningen av denna 
förordning. För detta ändamål ska 
medlemsstaterna antingen utse befintliga 
organ, om så är lämpligt, eller inrätta nya 
organ.

Or. en

Ändringsförslag 90
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Betaltjänstleverantörer ska ansluta sig 
till ett eller flera organ för alternativ 
tvistlösning.

Or. en

Ändringsförslag 91
Bernadette Vergnaud
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Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ett år efter det att 
denna förordning har trätt i kraft lämna 
en rapport till Europaparlamentet och 
rådet om hur den inre marknaden 
påverkas av de interna avgifterna vid 
trepartssystem för betalning i samband 
med gränsöverskridande transaktioner 
och, i förekommande fall, lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om att minska deras 
negativa inverkan.

Or. fr

Motivering

Avgifter för trepartssystem för betalning kan vara stora och betydligt högre än för 
fyrpartssystem för betalkort. Deras inverkan på transaktioner på den inre marknaden bör 
därför studeras och lagstiftning införas om så behövs. 


