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Amendement 1
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat hoewel elektronische 
betalingen een steeds belangrijkere rol 
spelen in Europa en in de rest van de 
wereld, er nog steeds ernstige 
belemmeringen bestaan voor een volledig 
en effectief geïntegreerde, concurrentiële, 
veilige, transparante en 
consumentvriendelijke Europese interne 
markt voor dat soort betalingen;

1. wijst erop dat hoewel elektronische 
betalingen een steeds belangrijkere rol 
spelen in Europa en in de rest van de 
wereld, er nog steeds ernstige 
belemmeringen bestaan voor een volledig 
en effectief geïntegreerde, concurrentiële, 
innovatieve, veilige, transparante en 
consumentvriendelijke Europese interne 
markt voor dat soort betalingen;

Or. en

Amendement 2
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat hoewel elektronische 
betalingen een steeds belangrijkere rol 
spelen in Europa en in de rest van de 
wereld, er nog steeds ernstige 
belemmeringen bestaan voor een volledig 
en effectief geïntegreerde, concurrentiële, 
veilige, transparante en 
consumentvriendelijke Europese interne 
markt voor dat soort betalingen;

1. wijst erop dat hoewel elektronische 
betalingen een steeds belangrijkere rol 
spelen in Europa en in de rest van de 
wereld, er nog steeds ernstige 
belemmeringen bestaan voor een volledig 
en effectief geïntegreerde, concurrentiële, 
veilige, transparante en 
consumentvriendelijke Europese digitale 
interne markt voor dat soort betalingen;

Or. en

Amendement 3
Pablo Arias Echeverría

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)



PE492.607v01-00 4/21 AM\906313NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat het in de huidige 
periode van crisis van groot belang is 
initiatieven te ontwikkelen die de 
economische groei, de werkgelegenheid 
en het weer op gang komen van de 
consumptie bevorderen. De digitale markt 
biedt bij uitstek kansen om deze doelen te 
verwezenlijken, maar hiervoor moet de 
Europese Unie in staat zijn een complete 
interne digitale markt te creëren. Het 
opheffen van bestaande belemmeringen 
enerzijds en het vergroten van het 
consumentenvertrouwen anderzijds is 
essentieel, en in die zin is het bestaan van 
een interne Europese markt voor kaart-, 
internet- en mobiele betalingen, die vrije 
concurrentie en innovatie toelaat, die 
neutraal is en veilig, fundamenteel voor 
het bereiken van een ware interne digitale 
markt, hetgeen in hoge mate kan 
bijdragen aan een groter 
consumentenvertrouwen;

Or. es

Amendement 4
Pablo Arias Echeverría

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat de ontwikkeling van 
transparante, veilige en effectieve 
betalingssystemen in de digitale Europese 
markt een absolute vereiste is voor het 
bestaan van een ware digitale economie, 
alsmede het vergemakkelijken van de 
grensoverschrijdende elektronische 
handel;

Or. es
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Amendement 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat elektronische 
betalingen een belangrijke rol spelen in de 
strijd tegen de grijze economie, en met 
name tegen belastingontduiking;

2. onderstreept dat e-betalingen en m-
betalingen een belangrijke rol spelen in de 
strijd tegen de grijze economie, en met 
name tegen belastingontduiking; verzoekt 
de Europese normalisatieorganen, zoals 
het Europees Comité voor Normalisatie 
(Comité européen de normalisation, CEN) 
of het Europees Instituut voor 
telecommunicatienormen (European 
Telecommunications Standards Institute, 
ETSI), om in samenwerking met de 
Commissie een actievere rol te spelen bij 
het normaliseren van kaartbetalingen;

Or. en

Amendement 6
Pablo Arias Echeverría

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. erkent in dit verband dat de 
gemeenschappelijke betalingsruimte voor 
de euro (SEPA) een pijler is voor een 
geïntegreerde Europese markt voor 
betalingen, de basis waarop deze verder 
moet worden ontwikkeld en innovatiever 
en concurrerender moet worden gemaakt;

Or. es

Amendement 7
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. is de mening toegedaan dat er 
stimulerende maatregelen moeten worden 
ingevoerd op Europees niveau om de 
consumenten te informeren over de 
voorwaarden en vereisten voor veilige
elektronische betalingen, om zo het 
bewustzijn bij de consumenten te 
vergroten en ongegronde zorgen ten 
aanzien van dat soort betalingen weg te 
nemen;

3. wijst erop dat een veilig, betrouwbaar 
en transparant Europees kader voor 
elektronische betalingen van essentieel 
belang is om een digitale interne markt op 
te kunnen zetten; beklemtoont hoe 
belangrijk informatiecampagnes zijn om 
de consumenten bewust te maken van de 
op de markt beschikbare 
keuzemogelijkheden;

Or. en

Amendement 8
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is de mening toegedaan dat er resolute 
maatregelen moeten worden ingevoerd op 
Europees niveau om de consumenten te 
informeren over de voorwaarden en 
vereisten voor veilige elektronische 
betalingen, om zo het bewustzijn bij de 
consumenten te vergroten en ongegronde 
zorgen ten aanzien van dat soort betalingen 
weg te nemen;

3. is de mening toegedaan dat er resolute 
maatregelen moeten worden ingevoerd op 
Europees niveau om de consumenten te 
informeren over de voorwaarden en 
vereisten voor veilige elektronische 
betalingen, om hen zo beter voor te lichten 
en om de vaak ongegronde zorgen ten 
aanzien van dat soort betalingen weg te 
nemen;

Or. el

Amendement 9
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. stelt dat transparantie van 
elektronische betalingssystemen, correcte 
informatie van consumenten bij elke 
betalingstransactie en gemakkelijke, 
rechtstreekse toegang tot informatie 
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voorwaarden zijn voor een goed werkende 
Europese markt voor elektronische 
betalingen; 

Or. en

Amendement 10
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is verheugd dat de nieuwe richtlijn 
betreffende consumentenrechten voorziet 
in bepalingen inzake extra kosten waarin 
onder meer ook wordt verboden om bij 
gebruik van betaalmiddelen buitensporige 
kosten in rekening te brengen, hetgeen 
het vertrouwen van de consument in 
online kopen zal doen toenemen; verzoekt 
de Commissie evenwel om te blijven 
ijveren voor de verwezenlijking van een 
gelijk speelveld op het gebied van kaart-, 
internet- of mobiele betalingen, daar dit 
zowel voor de consumenten als de 
bedrijven in de digitale interne markt 
voordelig zal zijn;

Or. en

Amendement 11
Pablo Arias Echeverría

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat in dit verband 
maatregelen moeten worden genomen 
tegen de discriminatie die Europese 
burgers vaak ondervinden wanneer hun 
betalingen bij grensoverschrijdende 
transacties via internet worden geweigerd 
vanwege hun herkomst;
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Or. es

Amendement 12
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is van mening dat de rechten van 
consumenten op terugbetaling versterkt 
moeten worden, zowel in het geval van 
betalingen waarvoor geen toestemming is 
verleend als in het geval van producten of 
goederen die niet werden geleverd (of niet 
werden geleverd zoals beloofd), en dat 
doeltreffende systemen voor collectief 
verhaal of alternatieve 
geschillenbeslechting onontbeerlijke 
instrumenten zijn voor 
consumentenbescherming, ook op het 
gebied van elektronische betalingen; 

Or. en

Amendement 13
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat een optimale veiligheid 
gegarandeerd dient te worden om het 
potentieel van elektronische betalingen 
volledig te benutten, om het risico op 
fraude te beperken en de gevoelige 
gegevens van consumenten te 
beschermen;

4. wijst erop dat de invoering van 
chipkaarten een positief effect heeft gehad 
op de veiligheid van kaartbetalingen; 
benadrukt dat consumentenvertrouwen 
van essentieel belang is om het potentieel
van elektronische betalingen volledig tot 
ontplooiing te brengen en dat in de 
omgang met persoonlijke gegevens een 
hoog niveau van veiligheid moet worden 
gegarandeerd;

Or. en
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Amendement 14
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat er behoefte is aan 
standaardisatie op Europees niveau, in de
vorm van een regelgevingskader waarin 
veiligheidsnormen zijn vastgelegd voor 
elke vorm van elektronische betalingen en 
dat van toepassing is op alle aanbieders van 
betalingsdiensten, alsook op alle 
tussenpersonen;

5. is van mening dat er behoefte is aan 
standaardisatie op Europees niveau, in de 
vorm van een regelgevingskader waarin 
veiligheidsnormen zijn vastgelegd voor 
elke vorm van elektronische betalingen en 
dat van toepassing is op alle aanbieders van 
betalingsdiensten, alsook op alle 
tussenpersonen, met inbegrip van 
handelaren (bijvoorbeeld 
beveiligingsinfo). Bij de vaststelling van 
normen dient rekening te worden 
gehouden met de systemen die 
aanzienlijke vooruitgang in de richting 
van veiligere betalingen mogelijk hebben 
gemaakt (bijvoorbeeld CHIP&PIN-
kaarten, two factor-authenticatie, 
elektronische handtekening en online 
betalingen met een pas via elektronische 
betalingsdiensten), met fraudegevoelige 
systemen (bijvoorbeeld wanneer gevoelige 
persoonlijke gegevens van consumenten 
worden doorgegeven aan derden zoals in 
het geval van online betalingen via 
overlay-diensten, of magneetstrippen, 
voor kaarten) en met de innovatie die het 
proces veiliger zou kunnen maken;

Or. en

Amendement 15
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat er behoefte is aan 
standaardisatie op Europees niveau, in de 
vorm van een regelgevingskader waarin
veiligheidsnormen zijn vastgelegd voor 

5. wijst erop dat de Europese markt voor 
kaart-, internet- en mobiele betalingen 
gefragmenteerd is zowel binnen de 
nationale grenzen als daarover heen; is 
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elke vorm van elektronische betalingen en
dat van toepassing is op alle aanbieders 
van betalingsdiensten, alsook op alle 
tussenpersonen;

van mening dat er behoefte is aan 
standaardisatie op Europees niveau om het 
concurrentievermogen van de markt voor 
elektronische betalingen in de EU te 
versterken; pleit voor een kader dat 
voorziet in veiligheidsnormen en 
kostentransparantie aan de hand van een 
op brede leest geschoeide marktoplossing, 
waaronder ook aanbieders van 
betalingsdiensten vallen die niet betrokken 
zijn bij fractioneel bankieren (zoals 
geldtransactiekantoren); benadrukt in 
deze context het belang van duidelijke 
veiligheidsregels en 
consumentenbeschermingsbeleid op 
Europees niveau; is van mening dat wat 
dat betreft consumentenvriendelijke 
contactpunten het vertrouwen in 
betalingen op afstand zouden kunnen 
versterken;

Or. en

Amendement 16
Matteo Salvini

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat er behoefte is aan 
standaardisatie op Europees niveau, in de 
vorm van een regelgevingskader waarin
veiligheidsnormen zijn vastgelegd voor 
elke vorm van elektronische betalingen en 
dat van toepassing is op alle aanbieders 
van betalingsdiensten, alsook op alle 
tussenpersonen;

5. is van mening dat er behoefte is aan 
meer standaardisatie op Europees niveau 
om veiligheidsnormen voor elektronische 
betalingen te kunnen vaststellen die van 
toepassing zijn op alle aanbieders van 
betalingsdiensten, alsook op alle 
tussenpersonen;

Or. en

Amendement 17
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)



AM\906313NL.doc 11/21 PE492.607v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat standaardisatie 
niet beperkt mag blijven tot 
veiligheidsnormen maar zich ook moet 
uitstrekken tot de maatregelen die 
noodzakelijk zijn om een markt voor 
elektronische betalingen tot stand te 
brengen die opener, transparanter, 
innovatiever, concurrentiekrachtiger en 
niet versplinterd is en die alle 
consumenten voordelen biedt 
(bijvoorbeeld met betrekking tot 
interoperabiliteit, of meeneembaarheid in 
m-betalingen); is van mening dat met het 
oog hierop het instrument van verplichte 
co-badging voor betalingskaarten, indien 
de kaarthouder daarom vraagt, in 
ogenschouw genomen dient te worden (in 
dat geval moet de consument zelf een 
keuze kunnen maken tussen de op de 
kaart beschikbare PSP's) en dat de nog 
overgebleven hinderpalen voor 
grensoverschrijdend kopen weggewerkt 
moeten worden; 

Or. en

Amendement 18
Pablo Arias Echeverría

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat ervoor moet worden 
gewaakt dat met de maatregelen die in dit 
verband worden genomen de vrije 
concurrentie en de vrije toetreding en 
toegang tot de markt worden 
gerespecteerd en dat rekening wordt 
gehouden met toekomstige technologische 
innovaties in deze sector zodat deze zich 
kan aanpassen aan toekomstige 
ontwikkelingen, waarbij innovatie en 
mededinging te allen tijde mogelijk zijn en
worden gestimuleerd;
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Or. es

Amendement 19
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat nationale en 
grensoverschrijdende multilaterale 
afwikkelingsvergoedingen (MIF's) 
openbaar dienen te worden gemaakt en 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
ervoor te zorgen dat ze worden 
gepubliceerd; 

Or. en

Amendement 20
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is van mening dat het voor PSP's 
(zelfs indien ze geen banken zijn) 
weliswaar mogelijk moet zijn om 
informatie te verkrijgen over de vraag of 
de klant die de betaling verricht over 
voldoende financiële middelen beschikt, 
om zich ervan te kunnen vergewissen dat 
de klant zich niet in een situatie van 
kredietoverschrijding bevindt, maar dat 
deze informatie beperkt moet blijven tot de 
eenvoudige vermelding of er al dan niet 
middelen beschikbaar zijn; is van mening 
dat de kosten voor deze verrichting 
geharmoniseerd moeten worden; 

Or. en

Amendement 21
Sergio Gaetano Cofferati
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de nationale en 
grensoverschrijdende multilaterale 
afwikkelingsvergoedingen in de 
gemeenschappelijke eurobetalingsruimte 
(SEPA) geharmoniseerd moeten worden en 
geleidelijk aan, binnen een bepaalde 
termijn, afgeschaft moeten worden, en dat 
toeslagen, kortingen en andere 
beïnvloedingspraktijken tegelijkertijd 
geleidelijk aan afgeschaft moeten worden, 
om zo de weg te effenen voor een 
transparantere Europese interne markt voor 
betalingen;

6. is van mening dat de nationale en 
grensoverschrijdende multilaterale 
afwikkelingsvergoedingen in de 
gemeenschappelijke eurobetalingsruimte 
(SEPA) geharmoniseerd moeten worden en 
geleidelijk aan, binnen een bepaalde 
termijn, afgeschaft moeten worden, en dat 
toeslagen, kortingen en andere 
beïnvloedingspraktijken tegelijkertijd 
geleidelijk aan afgeschaft moeten worden, 
om zo de weg te effenen voor een 
transparantere Europese interne markt voor 
betalingen; is van mening dat ook het 
vraagstuk van de driepartijensystemen 
"impliciete afwikkelingsvergoedingen" 
moet worden aangepakt en deze 
vergoedingen geleidelijk aan moeten 
worden verboden; is in deze context van 
mening dat een wijziging van de regels 
inzake het verbod op discriminatie of 
inzake de verplichting om alle kaarten te 
honoreren een averechtse uitwerking zou 
hebben en dient te worden vermeden;

Or. en

Amendement 22
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de nationale en 
grensoverschrijdende multilaterale 
afwikkelingsvergoedingen in de 
gemeenschappelijke eurobetalingsruimte 
(SEPA) geharmoniseerd moeten worden 
en geleidelijk aan, binnen een bepaalde 
termijn, afgeschaft moeten worden, en dat 
toeslagen, kortingen en andere 
beïnvloedingspraktijken tegelijkertijd 
geleidelijk aan afgeschaft moeten worden, 

6. wijst erop dat de multilaterale 
afwikkelingsvergoedingen in de 
gemeenschappelijke eurobetalingsruimte 
(SEPA) onderling sterk verschillen en 
soms hoger zijn dan noodzakelijk; is van 
mening dat deze vergoedingen en
toeslagen, kortingen en andere 
beïnvloedingspraktijken tegelijkertijd 
geleidelijk aan geharmoniseerd zouden 
kunnen worden bij de tenuitvoerlegging 
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om zo de weg te effenen voor een 
transparantere Europese interne markt voor 
betalingen;

van de richtlijn betreffende 
betalingsdiensten, om zo de weg te effenen 
voor een transparantere Europese interne 
markt voor betalingen;

Or. en

Amendement 23
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de nationale en 
grensoverschrijdende multilaterale 
afwikkelingsvergoedingen in de 
gemeenschappelijke eurobetalingsruimte 
(SEPA) geharmoniseerd moeten worden
en geleidelijk aan, binnen een bepaalde 
termijn, afgeschaft moeten worden, en dat 
toeslagen, kortingen en andere 
beïnvloedingspraktijken tegelijkertijd 
geleidelijk aan afgeschaft moeten worden, 
om zo de weg te effenen voor een 
transparantere Europese interne markt voor 
betalingen;

6. is van mening dat de nationale en 
grensoverschrijdende multilaterale 
afwikkelingsvergoedingen in de 
gemeenschappelijke eurobetalingsruimte 
(SEPA) geleidelijk aan, binnen een 
bepaalde termijn, afgeschaft moeten 
worden, en dat toeslagen, kortingen en 
andere beïnvloedingspraktijken 
tegelijkertijd geleidelijk aan afgeschaft 
moeten worden, om zo de weg te effenen 
voor een transparantere Europese interne 
markt voor betalingen; is tevens van 
mening dat er daarnaast mechanismen 
moeten worden gevonden om te 
waarborgen dat de kosten niet alsnog, op 
een andere manier, worden afgewenteld 
op de consumenten; 

Or. el

Amendement 24
Christian Engström

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de nationale en 
grensoverschrijdende multilaterale 
afwikkelingsvergoedingen in de 
gemeenschappelijke eurobetalingsruimte 
(SEPA) geharmoniseerd moeten worden

6. wijst erop dat de technologie voor 
elektronische betalingen zich momenteel 
snel ontwikkelt maar gelooft niet dat de 
nationale en grensoverschrijdende 
multilaterale afwikkelingsvergoedingen in 
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en geleidelijk aan, binnen een bepaalde 
termijn, afgeschaft moeten worden, en dat 
toeslagen, kortingen en andere 
beïnvloedingspraktijken tegelijkertijd 
geleidelijk aan afgeschaft moeten worden, 
om zo de weg te effenen voor een 
transparantere Europese interne markt 
voor betalingen;

de gemeenschappelijke 
eurobetalingsruimte (SEPA) op dit 
moment in detail geregeld moeten worden;

Or. en

Amendement 25
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam Bielan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de nationale en
grensoverschrijdende multilaterale 
afwikkelingsvergoedingen in de 
gemeenschappelijke eurobetalingsruimte 
(SEPA) geharmoniseerd moeten worden en 
geleidelijk aan, binnen een bepaalde 
termijn, afgeschaft moeten worden, en dat 
toeslagen, kortingen en andere 
beïnvloedingspraktijken tegelijkertijd 
geleidelijk aan afgeschaft moeten worden, 
om zo de weg te effenen voor een 
transparantere Europese interne markt voor 
betalingen;

6. wijst erop dat de nationale en 
grensoverschrijdende multilaterale 
afwikkelingsvergoedingen (MIF's) in de 
gemeenschappelijke eurobetalingsruimte 
(SEPA) aanzienlijke verschillen vertonen 
van lidstaat tot lidstaat; is van mening dat 
zowel de nationale als de 
grensoverschrijdende multilaterale 
afwikkelingsvergoedingen in de 
gemeenschappelijke eurobetalingsruimte 
(SEPA) geharmoniseerd moeten worden 
ten einde de consumenten in staat te 
stellen van de interne markt te profiteren; 
verzoekt de Commissie om vóór eind 2012 
een effectbeoordeling te maken door voor 
MIF's een cap vast te stellen en deze dan 
geleidelijk aan te verminderen; verzoekt de 
Commissie om, als uit de resultaten van 
de effectbeoordeling mocht blijken dat dit 
gerechtvaardigd is, een voorstel te doen 
voor een verordening tot harmonisatie 
van MIF's en tot geleidelijke 
vermindering ervan zodat deze tegen eind 
2015 overeenkomen met de 
daadwerkelijke kosten; is van mening dat 
toeslagen, kortingen en andere 
beïnvloedingspraktijken tegelijkertijd 
geleidelijk aan afgeschaft moeten worden, 
om zo de weg te effenen voor een 
transparantere Europese interne markt voor 
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betalingen;

Or. en

Amendement 26
Matteo Salvini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de nationale en 
grensoverschrijdende multilaterale 
afwikkelingsvergoedingen in de 
gemeenschappelijke eurobetalingsruimte 
(SEPA) geharmoniseerd moeten worden 
en geleidelijk aan, binnen een bepaalde 
termijn, afgeschaft moeten worden, en dat 
toeslagen, kortingen en andere 
beïnvloedingspraktijken tegelijkertijd 
geleidelijk aan afgeschaft moeten worden, 
om zo de weg te effenen voor een 
transparantere Europese interne markt voor 
betalingen;

6. is van mening dat de nationale en 
grensoverschrijdende multilaterale 
afwikkelingsvergoedingen in de 
gemeenschappelijke eurobetalingsruimte 
(SEPA) binnen een bepaalde termijn 
moeten convergeren volgens een 
overeengekomen methode waarin 
rekening wordt gehouden met de 
belangen van de consumenten en de 
handelaren. Toeslagen, kortingen en 
andere beïnvloedingspraktijken moeten 
tegelijkertijd geleidelijk aan afgeschaft 
worden, om zo de weg te effenen voor een 
transparantere Europese interne markt voor 
betalingen;

Or. en

Amendement 27
Pablo Arias Echeverría

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de nationale en 
grensoverschrijdende multilaterale 
afwikkelingsvergoedingen in de 
gemeenschappelijke eurobetalingsruimte 
(SEPA) geharmoniseerd moeten worden en 
geleidelijk aan, binnen een bepaalde 
termijn, afgeschaft moeten worden, en dat
toeslagen, kortingen en andere
beïnvloedingspraktijken tegelijkertijd
geleidelijk aan afgeschaft moeten worden, 

6. is van mening dat de nationale en 
grensoverschrijdende multilaterale 
afwikkelingsvergoedingen in de 
gemeenschappelijke eurobetalingsruimte 
(SEPA) geharmoniseerd moeten worden, 
waarbij de vrije markt en de Europese 
mededingingsregels te allen tijde worden 
gerespecteerd en de transparantie van de 
markten wordt bevorderd om te 
voorkomen dat onbillijke kosten op de 
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om zo de weg te effenen voor een 
transparantere Europese interne markt voor 
betalingen;

consument worden afgewenteld. Pleit er 
tegelijkertijd voor dat onbillijke praktijken 
ten koste van de consument, zoals
toeslagen, ondoorgrondelijke kosten, en 
het toepassen van beïnvloedingspraktijken 
waardoor de keuzevrijheid van de 
consument wordt beperkt, geleidelijk aan 
afgeschaft moeten worden, om zo de weg 
te effenen voor een transparantere 
Europese interne markt voor betalingen, 
die toegankelijk en betrouwbaar is voor de 
consument.

Or. es

Amendement 28
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat de handhaving 
van de voorschriften inzake elektronische 
betalingen vaak op moeilijkheden stuit, 
ontoereikend is en uiteenloopt in Europa, 
en dat meer inspanningen ondernomen 
moeten worden om er voor te zorgen dat 
de voorschriften naar behoren en uniform 
worden gehandhaafd; 

Or. en

Amendement 29
Matteo Salvini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. erkent dat multilaterale 
afwikkelingsvergoedingen een cruciaal 
instrument zijn voor het bewerkstelligen 
van een evenwicht tussen de kosten en de 
baten van elektronische betalingen en 
ervoor zorgen dat elke deelnemer een 
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eerlijk deel van de kosten draagt die 
ontstaan bij het aanbieden van 
kaartbetalingen. Elke buitensporige 
ingreep in afwikkelingen door middel van 
regelgeving kan ertoe leiden dat de 
keuzemogelijkheden met betrekking tot 
betalingen worden beperkt, de kosten voor 
consumenten worden opgedreven, 
innovatie wordt afgeremd en 
investeringen in beveiliging negatief 
worden beïnvloed; 

Or. en

Amendement 30
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat moet worden 
aangedrongen op meer transparantie en 
een betere consumentenvoorlichting als 
het gaat om de extra kosten die in 
rekening worden gebracht bij gebruik van 
betaalmiddelen, daar handelaren 
normaliter hun transactiekosten 
doorberekenen in de prijs van de door hen 
aangeboden goederen of diensten en de 
consumenten aldus niet op een 
behoorlijke manier vooraf worden 
geïnformeerd over de totale kosten, 
waardoor zij een hogere prijs moeten 
betalen voor hun aankopen en bovendien 
hun vertrouwen verliezen;

Or. el

Amendement 31
Christian Engström

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. bevestigt dat een zelfregulerende 
aanpak niet volstaat; is van mening dat de 
Commissie en de ECB een actievere 
leidersrol moeten spelen in het bestuur 
van de SEPA en dat alle relevante 
belanghebbenden, met name 
consumentenverenigingen, voldoende 
geraadpleegd moeten worden en 
betrokken moeten worden bij het 
besluitvormingsproces.

Schrappen

Or. en

Amendement 32
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. bevestigt dat een zelfregulerende aanpak 
niet volstaat; is van mening dat de 
Commissie en de ECB een actievere 
leidersrol moeten spelen in het bestuur van 
de SEPA en dat alle relevante 
belanghebbenden, met name
consumentenverenigingen, voldoende 
geraadpleegd moeten worden en betrokken 
moeten worden bij het 
besluitvormingsproces.

7. bevestigt dat een zelfregulerende aanpak 
niet volstaat; is van mening dat de 
Commissie en de ECB een actievere 
leidersrol moeten spelen in het bestuur van 
de SEPA en dat alle relevante 
belanghebbenden, met inbegrip van 
consumentenverenigingen, voldoende 
geraadpleegd moeten worden en betrokken 
moeten worden bij het 
besluitvormingsproces.

Or. en

Amendement 33
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. bevestigt dat een zelfregulerende aanpak 
niet volstaat; is van mening dat de 
Commissie en de ECB een actievere 
leidersrol moeten spelen in het bestuur 

7. bevestigt dat een zelfregulerende aanpak 
niet volstaat; is van mening dat de lidstaten 
in samenwerking met de Commissie en de 
ECB een actievere leidersrol moeten spelen 
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van de SEPA en dat alle relevante 
belanghebbenden, met name 
consumentenverenigingen, voldoende 
geraadpleegd moeten worden en betrokken 
moeten worden bij het 
besluitvormingsproces.

in het bestuur van de SEPA en dat alle 
relevante belanghebbenden, met name 
consumentenverenigingen, voldoende 
geraadpleegd moeten worden en betrokken 
moeten worden bij het 
besluitvormingsproces.

Or. el

Amendement 34
Christian Engström

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. acht het waarschijnlijk dat de 
Europese bedrijven die voor hun 
activiteiten afhankelijk zijn van de 
mogelijkheid om kaartbetalingen te 
accepteren, in aantal zullen toenemen; is 
van mening dat het in het openbaar 
belang is objectieve regels vast te stellen 
waarin wordt beschreven onder welke 
omstandigheden en aan de hand van 
welke procedures acceptatie in het kader 
van een kaartbetalingsregeling eenzijdig 
mag worden geweigerd; 

Or. en

Amendement 35
Christian Engström

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. onderstreept dat niet-bancaire PSP's 
geen toegang zouden mogen hebben tot 
informatie over het saldo van een 
bankrekening van een klant, en enkel op 
het moment van de transactie een 
bevestiging mogen ontvangen dat er 
voldoende middelen beschikbaar zijn om 
de transactie te voltooien; 
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Or. en

Amendement 36
Christian Engström

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. verzoekt de Commissie om na te 
gaan of het mogelijk is de 
betaalkaartenmarkt te liberaliseren en de 
entree van nieuwkomers op de markt te 
bevorderen door middel van bijvoorbeeld 
een gemeenschappelijke 
betalingsinfrastructuur voor alle 
transacties, ongeacht de kaartaanbieder.

Or. en


