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KORT BEGRUNDELSE

En af indikatorerne for et lands økonomiske udvikling er niveauet af kontantløse transaktioner 
på markedet.  Statistikkerne viser, at udviklede lande også er førende, hvad angår 
onlinebetalinger, kreditkortsbetalinger og en række finansielle tjenesteydelser, som er 
tilgængelige for alle borgere.  Disse lande promoverer aktivt brugen af betalingskortssystemer 
til køb af forbrugsgoder eller tjenesteydelser på nettet, hvilket giver forbrugerne flere 
valgmuligheder og bidrager til en velfungerende økonomi. Kontantløse betalinger spiller en 
afgørende rolle for, hvordan økonomier fungerer, fordi de er hurtige, sikre og innovative. En 
af de største forhindringer for realiseringen af et fælles europæisk marked er den udbredte 
brug af "firpartsordninger", som overføres til markedet gennem de såkaldte multilaterale 
interbankgebyrer. Disse interbankgebyrer aftales normalt mellem den indløsende og den 
udstedende betalingstjenesteudbyder, der indgår i en bestemt ordning. De interbankgebyrer 
som de indløsende betalingstjenesteudbydere betaler, udgør en del af de gebyrer, som 
opkræves fra de forretningsdrivende, og som de forretningsdrivende til gengæld lægger over 
på forbrugerne. Således medfører de interbankgebyrer, som de forretningsdrivende betaler, 
højere priser for varer og tjenesteydelser. Her skal det bemærkes, at forbrugerne oftest ikke er
klar over, at disse gebyrer betales af de forretningsdrivende, og at de forretningsdrivende på 
forskellig vis tilskyndes af betalingstjenesteudbyderne til at anvende denne type 
betalingsinstrumenter, hvilket betyder, at betalingstjenesteudbyderne kan indkassere højere 
gebyrer. Interbankgebyrerne begrænser også adgangen til markedet, da indtægterne fra dem 
hos de udstedende betalingstjenesteudbydere fungerer som en minimumstærskel, der skal 
overgås for at overbevise udbyderne om at udstede betalingskort eller andre 
betalingsinstrumenter, såsom betalingsløsninger online og på mobilenheder, som tilbydes af 
nye aktører på markedet. Der anvendes i øjeblikket en bred vifte af interbankgebyrer i 
nationale og internationale betalingskortordninger, som forårsager markedsfragmentering og 
forhindrer de forretningsdrivende og forbrugerne i at nyde fordelene ved et indre marked.  

Den regulering, som foreslås, vil forbedre forholdene for betalinger og dermed det indre 
markeds udvikling og funktion. De forhindringer for yderligere integration for betalinger på 
det indre marked, som Kommissionen har identificeret, og den rigtige tilgang til løsningen af 
dette problem vil have positive økonomiske konsekvenser for EU. Forslaget er inddelt i to 
hoveddele. I den første del introduceres bestemmelser om interbankgebyrer. Med hensyn til 
disse gebyrer oprettes der i forslaget et "reguleret" og et "ikke-reguleret" område. Det 
regulerede område består af alle korttransaktioner, der anvendes af forbrugerne i vide kredse, 
og som de forretningsdrivende derfor har svært ved at afvise, dvs. forbrugerrelaterede debet-
og kreditkort og kortbaserede betalingstransaktioner. Det ikke-regulerede område består af 
alle betalingskorttransaktioner og transaktioner baseret på kort, som ligger uden for det 
regulerede område, herunder betalingskort udstedt under ordninger med tre parter.

I lyset af ovennævnte er det ønskværdigt, at de tilstrækkelige betingelser for udviklingen af 
betalingskortsnetværket indføres i EU, hvilket utvivlsomt er formålet med den foreslåede 
forordning om interbankgebyrer for betalingskortsbaserede transaktioner.  Indførslen af et låg 
over interbankgebyrer for indre og transnationale transaktioner på EU-niveau er givetvis et 
vigtigt skridt mod et forbedret og velfungerende indre marked, såvel som indfrielsen af målet 
om fri bevægelighed for forbrugsgoder, personer, tjenesteydelser og kapital i EU med fokus 
på forbrugeren. Selv om ordføreren anerkender ideen om indførslen af et låg over 
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interbankgebyrer i kapitel II af denne forordning, begrænser han sin ret til at indføre flere 
ændringer af artikel 3 og 4 i den forslåede forordning.  

Imidlertid er det essentielt, at tilstrækkelige midler stilles til rådighed for at sikre 
effektiviteten af den foreslåede forordning, da dette vil forebygge omgåelse af de forslåede 
begrænsninger. Ordføreren er overbevist om, at i overensstemmelse med Kommissionens 
princip om teknologineutralitet, som er angivet i den digitale dagsorden for Europa, bør denne 
forordning finde anvendelse på betalingskortbaserede transaktioner, uanset under hvilke 
forhold transaktionen finder sted, herunder gennem detailbetalingsinstrumenter og -tjenester, 
som kan være offline, online eller mobile. 

Markedet for betalingstjenesteydelser undergår hurtige forandringer, og derfor mener 
ordføreren at revisionsklausulen i artikel 16 skal forkortes for at tillade Kommissionen, og i 
det omfang det er nødvendigt lovgiverne, at undersøge anvendelsen af forordningen i tide og 
medregne den seneste udvikling af markedet samt adgangskriterierne for nye spillere og 
tilgængelig teknologi. Ordføreren ønsker at henlede opmærksomheden på, at innovative 
mobile betalingsmetoder, som vokser frem på markedet, ikke er tilstrækkeligt dækket af den 
foreslåede forordning, og at udviklingen af disse innovative metoder bør undersøges i 
rapporten, der henvises til i artikel 16.     

Ordføreren mener, at de nyligt oprettede betalingskortsordninger, som kan være forbundet 
med høje udgifter for forretningsdriften, der er ude af proportioner med den sårbare 
markedsposition i forhold til de eksisterende større betalingskortsordninger, burde have 
mulighed for fritagelse for artikel 7 i denne forordning i en begrænset tidsperiode, hvis en 
medlemsstat skulle beslutte dette efter samråd med Kommissionen. Dette kunne medvirke til 
opbyggelsen af et effektivt konkurrencemiljø for kortbaserede betalinger. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Flere medlemsstater21er i færd med at 
udarbejde lovgivning, som har til formål at 
regulere interbankgebyrer, og som omfatter 
en række emner som f.eks. lofter over 
interbankgebyrer på forskellige niveauer, 
detailhandelsgebyrer, reglen om, at alle 
kort skal accepteres, og foranstaltninger 
vedrørende styring. Der er stor forskel på 

(7) Flere medlemsstater21 er i færd med at 
udarbejde, eller har allerede udarbejdet,
lovgivning, som har til formål at regulere 
interbankgebyrer, og som omfatter en 
række emner som f.eks. lofter over 
interbankgebyrer på forskellige niveauer, 
detailhandelsgebyrer, reglen om, at alle 
kort skal accepteres, og foranstaltninger 
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de eksisterende administrative afgørelser i 
flere medlemsstater. I betragtning af 
interbankgebyrers skadelige indvirkning på 
detailhandlere og forbrugere forventes der 
yderligere reguleringsmæssige 
foranstaltninger på nationalt plan med det 
formål at begrænse nævnte gebyrers 
størrelse eller indbyrdes afvigelser.
Sådanne nationale foranstaltninger vil 
sandsynligvis medføre væsentlige 
hindringer for gennemførelsen af det indre 
marked for kort-, internet- og 
mobilbetalinger og vil derfor hindre den 
frie udveksling af tjenesteydelser.

vedrørende styring. Der er stor forskel på 
de eksisterende administrative afgørelser i 
flere medlemsstater. I betragtning af 
interbankgebyrers skadelige indvirkning på 
detailhandlere og forbrugere forventes der 
yderligere reguleringsmæssige 
foranstaltninger på nationalt plan med det 
formål at begrænse nævnte gebyrers 
størrelse eller indbyrdes afvigelser.
Sådanne nationale foranstaltninger vil 
sandsynligvis medføre væsentlige 
hindringer for gennemførelsen af det indre 
marked for kort-, internet- og 
mobilbetalinger og vil derfor hindre den 
frie udveksling af tjenesteydelser.

__________________ __________________
21 Italien, Ungarn, Polen og Det Forenede 
Kongerige.

21 Italien, Ungarn, Polen og Det Forenede 
Kongerige.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For så vidt angår nationale 
transaktioner vil der være behov for en 
overgangsperiode, således at 
betalingstjenesteudbydere og 
betalingsordninger får tid til at tilpasse sig 
de nye krav. For at sikre gennemførelsen af 
et indre marked for kortbaserede betalinger 
bør lofterne over interbankgebyrer for 
forbrugerrelaterede korttransaktioner 
derfor udvides til at omfatte alle 
grænseoverskridende og nationale 
betalinger to år efter denne forordnings 
ikrafttræden.

(17) For så vidt angår nationale 
transaktioner vil der være behov for en 
overgangsperiode, således at 
betalingstjenesteudbydere og 
betalingsordninger får tid til at tilpasse sig 
de nye krav. For at sikre gennemførelsen af 
et indre marked for kortbaserede betalinger 
bør lofterne over interbankgebyrer for 
forbrugerrelaterede korttransaktioner 
derfor udvides til at omfatte alle 
grænseoverskridende og nationale 
betalinger et år efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en
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Begrundelse

Tilpasning i henhold til ændringerne indført i artikel 4.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Det er vigtigt at sikre, at 
bestemmelserne om de interbankgebyrer, 
som betalingstjenesteudbydere skal betale 
eller modtage, ikke omgås ved hjælp af 
alternative gebyrstrømme til udstedende 
betalingstjenesteudbydere. For at undgå 
dette bør "nettokompensationen" for 
gebyrer, som den udstedende 
betalingstjenesteudbyder betaler til eller 
modtager fra en betalingskortordning, 
betragtes som et interbankgebyr. Ved 
beregning af interbankgebyret med henblik 
på at undersøge, om der er tale om 
omgåelse, bør der tages hensyn til summen 
af de betalinger og tilskyndelser, som en
udstedende betalingstjenesteudbyder har 
modtaget fra en betalingskortordning i 
forbindelse med de regulerede 
transaktioner, minus de gebyrer, som den 
udstedende betalingstjenesteudbyder har 
betalt til ordningen. De betalinger, 
tilskyndelser og gebyrer, der kommer i 
betragtning, kan være direkte (dvs. 
mængdebaserede eller 
transaktionsspecifikke) eller indirekte
(herunder markedsføringstilskyndelser, 
bonusser og rabatter for at nå op på 
bestemte transaktionsmængder).

(23) Det er vigtigt at sikre, at 
bestemmelserne om de interbankgebyrer, 
som betalingstjenesteudbydere skal betale 
eller modtage, ikke omgås ved hjælp af 
alternative gebyrstrømme til udstedende 
betalingstjenesteudbydere. For at undgå 
dette bør "nettokompensationen" for 
gebyrer, som betalingstjenesteudbyderen 
dvs. udsteder eller indløser, betaler til eller 
modtager fra en betalingskortordning, 
betragtes som et interbankgebyr. Ved 
beregning af interbankgebyret med henblik 
på at undersøge, om der er tale om 
omgåelse, bør der tages hensyn til summen 
af de betalinger og tilskyndelser, som en 
betalingstjenesteudbyder har modtaget fra 
en betalingskortordning i forbindelse med 
de regulerede transaktioner, minus de 
gebyrer, som betalingstjenesteudbyderen
har betalt til ordningen. De betalinger, 
tilskyndelser og gebyrer, der kommer i 
betragtning, kan være direkte (dvs. 
mængdebaserede eller 
transaktionsspecifikke) eller indirekte
(herunder markedsføringstilskyndelser, 
bonusser og rabatter for at nå op på 
bestemte transaktionsmængder, eller 
diverse licens- eller 
administrationsgebyrer, som ikke udgør 
en direkte indtægt for 
betalingstjenesteydelsesudbyderen).
Ligeledes indtægter fra ordninger, som 
styres af betalingskortsudbyder og 
betalingstjenesteydelsesudbyder i 
fællesskab og udbyderens overskud fra 
betalingskortbaserede transaktioner, 
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gennemført efter aftale med en anden 
betalingskortsudbyder, bør også 
medregnes, når det vurderes om en 
omgåelse af bestemmelserne i denne 
forordning har fundet sted.

Or. en

Begrundelse

Denne præcisering er nyttig, idet den klargør, at en udsteder ikke altid er en indløser. 
Desuden bør det afklares, for hvilke andre nettofortjenester bestemmelsen i artikel 5 
anvendes. 

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Forbrugerne er sjældent bevidste om 
de gebyrer, som forretningsdrivende 
betaler for det betalingsinstrument, de 
anvender. Samtidig kan en række 
tilskyndende foranstaltninger, som 
udstedende betalingstjenesteudbydere 
anvender (f.eks. rejsekuponer, bonusser, 
rabatter, tilbageføring, gratis forsikringer 
osv.), styre forbrugerne i retning af at 
anvende betalingsinstrumenter, som 
tilvejebringer store gebyrer for udstedende 
betalingstjenesteudbydere. For at 
modvirke dette bør de foranstaltninger, 
som begrænser interbankgebyrer, kun 
finde anvendelse på betalingskort, der er 
blevet til masseprodukter, og som 
forretningsdrivende normalt har 
vanskeligt ved at afvise, idet de udstedes 
og anvendes i vidt omfang (f.eks. 
forbrugeres debet- og kreditkort). For at 
sikre, at markedet i de ikke-regulerede dele 
af sektoren, kommer til at fungere mere 
effektivt, og for at begrænse overførsel af 
forretningsaktiviteter fra de regulerede til 
de ikke-regulerede dele af sektoren er det 
nødvendigt at træffe en række 

(24) Forbrugerne er sjældent bevidste om 
de gebyrer, som forretningsdrivende 
betaler for det betalingsinstrument, de 
anvender. Samtidig er der en række 
stimulerende fremgangsmåder, som de 
udstedende betalingstjenesteudbydere 
anvender (såsom værdikuponer til rejser, 
bonusser, rabatter, tilbageførsler, gratis 
forsikringer osv.), der får forbrugerne til at 
bruge betalingsinstrumenter, som sikrer 
udbyderne høje gebyrer. For at få markedet 
til at fungere mere effektivt, er det 
nødvendigt at indføre en række 
foranstaltninger, herunder en adskillelse af 
ordninger og infrastruktur, således at 
betaler følger betalingsmodtageren i 
dennes selektive accept af betalingsmetode. 
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foranstaltninger, herunder vedrørende 
adskillelse af ordning og infrastruktur og 
betalingsmodtagers styring af betaleren, og 
at give indløseren mulighed for kun at 
acceptere udvalgte betalingsinstrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Reglen om, at alle kort skal 
accepteres, er en dobbeltforpligtelse, som 
udstedende betalingstjenesteudbydere og 
betalingskortordninger pålægger 
betalingsmodtagere, idet 
betalingsmodtagerne skal acceptere alle 
kort med det samme varemærke, uanset 
hvilke omkostninger der er forbundet med 
disse kort (forpligtelse til at acceptere alle 
produkter), og uanset hvilken udstedende 
bank der har udstedt kortet (forpligtelse til 
at acceptere alle udstedere). Det er i 
forbrugernes interesse, at 
betalingsmodtageren ikke kan diskriminere 
mellem udstedere og kortholdere i 
forbindelse med samme kategori af kort, og 
betalingsordninger og 
betalingstjenesteudbydere kan pålægge 
dem en sådan forpligtelse. Det aspekt ved 
reglen om at skulle acceptere alle kort, der 
forpligter betalingsmodtageren til at 
acceptere alle udstedere, er derfor 
berettiget i forbindelse med et 
betalingskortsystem, idet det hindrer 
betalingsmodtagerne i at diskriminere 
mellem de enkelte banker, som har udstedt 
et kort, hvorimod det aspekt, som forpligter 
betalingsmodtageren til at acceptere alle 
produkter, i realiteten er en 
kombinationsklausul, som kobler accept af 
kort med lave gebyrer sammen med accept 

(29) Reglen om, at alle kort skal 
accepteres, er en dobbeltforpligtelse, som 
udstedende betalingstjenesteudbydere og 
betalingskortordninger pålægger 
betalingsmodtagere, idet 
betalingsmodtagerne skal acceptere alle 
kort med det samme varemærke, uanset 
hvilke omkostninger der er forbundet med 
disse kort (forpligtelse til at acceptere alle 
produkter), og uanset hvilken udstedende 
bank der har udstedt kortet (forpligtelse til 
at acceptere alle udstedere). Det er i 
forbrugernes interesse, at 
betalingsmodtageren ikke kan diskriminere 
mellem udstedere og kortholdere i 
forbindelse med samme kategori af kort, og 
betalingsordninger og 
betalingstjenesteudbydere kan pålægge 
dem en sådan forpligtelse. Det aspekt ved 
reglen om at skulle acceptere alle kort, der 
forpligter betalingsmodtageren til at 
acceptere alle udstedere, er derfor 
berettiget i forbindelse med et 
betalingskortsystem, idet det hindrer 
betalingsmodtagerne i at diskriminere 
mellem de enkelte banker, som har udstedt 
et kort, hvorimod det aspekt, som forpligter 
betalingsmodtageren til at acceptere alle 
produkter, i realiteten er en 
kombinationsklausul, som kobler accept af 
kort med lave gebyrer sammen med accept 
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af kort med høje gebyrer. Hvis det aspekt 
ved reglen om at skulle acceptere alle kort, 
der forpligter betalingsmodtageren til at 
acceptere alle produkter, fjernes, vil 
forretningsdrivende kunne begrænse det 
udvalg af betalingskort, som de tilbyder, til 
kun at omfatte betalingskort med lave(re) 
omkostninger, hvilket også vil være til 
fordel for forbrugerne, idet de 
forretningsdrivendes omkostninger 
reduceres. Forretningsdrivende, som 
accepterer debetkort, vil således ikke være 
tvunget til også at acceptere kreditkort, og 
forretningsdrivende, som accepterer 
kreditkort, vil ikke være tvunget til at 
acceptere firmakort. Men for at beskytte 
forbrugerne og deres adgang til at anvende 
betalingskort så ofte som muligt bør 
forretningsdrivende være forpligtet til at 
acceptere alle kort, som er omfattet af det 
samme regulerede interbankgebyr. En 
sådan begrænsning vil også bevirke, at 
kort med interbankgebyrer, som ikke er 
reguleret ved denne forordning, udsættes 
for større konkurrence, idet de 
forretningsdrivende vil være bedre stillet, 
når de skal forhandle om betingelserne 
for at acceptere sådanne kort.

af kort med høje gebyrer. Hvis det aspekt 
ved reglen om at skulle acceptere alle kort, 
der forpligter betalingsmodtageren til at 
acceptere alle produkter, fjernes, vil 
forretningsdrivende kunne begrænse det 
udvalg af betalingskort, som de tilbyder, til 
kun at omfatte betalingskort med lave(re) 
omkostninger, hvilket også vil være til 
fordel for forbrugerne, idet de 
forretningsdrivendes omkostninger 
reduceres. Forretningsdrivende, som 
accepterer debetkort, vil således ikke være 
tvunget til også at acceptere kreditkort. 
Men for at beskytte forbrugerne og deres 
adgang til at anvende betalingskort så ofte 
som muligt bør forretningsdrivende være 
forpligtet til at acceptere alle kort, som er 
omfattet af det samme regulerede 
interbankgebyr.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning fastsættes der 
ensartede tekniske og forretningsmæssige 
krav til betalingskorttransaktioner, som 
gennemføres inden for Unionen, og hvor 
både betalerens og betalingsmodtagerens 
betalingstjenesteudbyder er etableret i 
Unionen.

1. Ved denne forordning fastsættes der 
ensartede tekniske og forretningsmæssige 
krav til betalingskortsbaserede 
transaktioner, som gennemføres inden for 
Unionen, og hvor både betalerens og 
betalingsmodtagerens 
betalingstjenesteudbyder er etableret i 
Unionen.
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Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med princippet om teknologineutralitet, som er omhandlet i den digitale 
dagsorden for Europa, bør denne forordning finde anvendelse på kortbaserede 
betalingstransaktioner, uanset under hvilke forhold transaktionen finder sted, herunder 
gennem detailbetalingsinstrumenter og -tjenester, som kan være offline, online eller mobile.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) transaktioner med firmakort udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ingen økonomisk begrundelse for en anderledes behandling af firmakort.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "firmakort": enhver form for 
betalingskort udstedt til virksomheder 
eller enheder i den offentlige sektor, hvis 
brug er begrænset til dækning af ansattes 
eller tjenestemænds arbejdsrelaterede 
udgifter, eller kort udstedt til fysiske 
personer, der udøver en erhvervsaktivitet 
som selvstændige, hvis brug er begrænset 
til dækning af nævnte fysiske personers 
eller deres ansattes arbejdsrelaterede 
udgifter

udgår

Or. en
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Begrundelse

En nærmere definition er ikke nødvendig, idet firmakort er dækket af forordningen.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 - nr. 12 a) (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) "Firmakort" henviser til et hvert 
betalingskort, som betalingskortsholderen 
kan bruge til at få adgang til sine midler 
for at forestå en betaling ved et køb 
gennem en indløser, og som er accepteret 
af betaleren med henblik på at 
gennemføre transaktioner eller udføre 
andre betalingsforpligtelser.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "betalingskort" bruges flere gange i løbet af forslaget; af hensyn til klarheden i 
forslaget synes det nødvendigt at give en sådan definition.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Interbankgebyrer for grænseoverskridende 
forbrugerrelaterede debet- eller

kreditkorttransaktioner

Interbankgebyrer for grænseoverskridende 
forbrugerrelaterede debet- eller

kreditkortbaserede transaktioner

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med princippet om teknologineutralitet, som er omhandlet i den digitale 
dagsorden for Europa, bør denne forordning finde anvendelse på betalingskortbaserede 
transaktioner, uanset under hvilke forhold transaktionen finder sted, herunder gennem 
detailbetalingsinstrumenter og -tjenester, som kan være offline, online eller mobile.
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Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden for 
grænseoverskridende 
debetkorttransaktioner ikke tilbyde eller 
kræve et interbankgebyr pr. transaktion 
eller anden aftalt betaling med tilsvarende 
formål eller virkning, som udgør mere end 
0,2 % af transaktionens værdi.

1. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden for 
grænseoverskridende debetkort baserede 
transaktioner ikke tilbyde eller kræve et 
interbankgebyr pr. transaktion eller anden 
aftalt betaling med tilsvarende formål eller 
virkning, som udgør mere end 0,2 % af 
transaktionens værdi.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden for 
grænseoverskridende 
kreditkorttransaktioner ikke tilbyde eller 
kræve et interbankgebyr pr. transaktion 
eller anden aftalt betaling med tilsvarende 
formål eller virkning, som udgør mere end 
0,3 % af transaktionens værdi.

2. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden for 
grænseoverskridende kreditkort baserede 
transaktioner ikke tilbyde eller kræve et 
interbankgebyr pr. transaktion eller anden 
aftalt betaling med tilsvarende formål eller 
virkning, som udgør mere end 0,3 % af 
transaktionens værdi.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 4 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Interbankgebyrer for alle 
forbrugerrelaterede debet- eller 

kreditkorttransaktioner

Interbankgebyrer for alle 
forbrugerrelaterede debet- eller kreditkort 

baserede transaktioner

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med princippet om teknologineutralitet, som er omhandlet i den digitale 
dagsorden for Europa, bør denne forordning finde anvendelse på kortbaserede 
betalingstransaktioner, uanset under hvilke forhold transaktionen finder sted, herunder 
gennem detailbetalingsinstrumenter og -tjenester, som kan være offline, online eller mobile.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to år efter denne forordnings 
ikrafttræden for debetkorttransaktioner 
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, som 
udgør mere end 0,2 % af transaktionens 
værdi.

1. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra et år efter denne forordnings 
ikrafttræden for debetkort baserede 
transaktioner ikke tilbyde eller kræve et 
interbankgebyr pr. transaktion eller anden 
aftalt betaling med tilsvarende formål eller 
virkning, som udgør mere end 0,2 % af 
betalingstransaktionens værdi.

Or. en

Begrundelse

Et år burde være nok til at tilpasse sig de nye krav, særligt i betragtning af at nogle 
medlemsstater allerede er ved at gennemføre en lignende lovgivning. 

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to år efter denne forordnings 
ikrafttræden for kreditkorttransaktioner 
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, som 
udgør mere end 0,3 % af transaktionens 
værdi.

2. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra et år efter denne forordnings 
ikrafttræden for kreditkorttransaktioner 
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, som 
udgør mere end 0,3 % af 
betalingstransaktionens værdi.

Or. en

Begrundelse

Et år burde være nok til at tilpasse sig de nye krav, særligt i betragtning af at nogle 
medlemsstater allerede er ved at gennemføre en lignende lovgivning. 

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår lofterne i artikel 3 og 4 
betragtes enhver nettokompensation, som 
en udstedende bank modtager fra en 
betalingskortordning i forbindelse med 
betalingstransaktioner eller tilknyttede 
aktiviteter, som en del af interbankgebyret.

For så vidt angår lofterne i artikel 3 og 4 
betragtes enhver nettokompensation, som 
en udstedende bank modtager fra en 
betalingskortordning i forbindelse med 
betalingstransaktioner eller tilknyttede 
aktiviteter, som en del af interbankgebyret.

Or. en

Begrundelse

Denne præcisering er nyttig, idet den gør det klart at en udsteder ikke altid er en indløser.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 4a. Som undtagelse herfra kan 
medlemsstaterne, efter at have rådført sig 
med Kommissionen, beslutte, at denne 
artikel ikke finder anvendelse på nyligt 
etablerede betalingskortsordninger i en 
begrænset periode. 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at huske, at de nyligt oprettede betalingskortsordninger vil være udsat for høje 
udgifter for forretningsdriften, hvilket er ude af proportioner med deres sårbare 
markedsposition i forhold til de eksisterende større betalingskortsordninger. En sådan 
bestemmelse for en begrænset tidsperiode ville understøtte et effektivt konkurrencemiljø på 
markedet for betalingskortbaserede transaktioner.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fire år efter denne forordnings 
ikrafttræden aflægger Kommissionen 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om dens gennemførelse. Kommissionens 
rapport skal navnlig tage sigte på at 
undersøge interbankgebyrer, for at 
konstatere, om de er af passende størrelse, 
og styringsmekanismer som f.eks. gebyrer, 
under hensyntagen til den brug, der gøres 
af de forskellige betalingsmidler, og 
omkostningerne i forbindelse hermed, og 
omfanget af nye aktører og ny teknologi, 
som får adgang til markedet.

To år efter denne forordnings ikrafttræden 
aflægger Kommissionen rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om dens 
gennemførelse. Kommissionens rapport 
skal navnlig tage sigte på at undersøge 
interbankgebyrer, for at konstatere, om de 
er af passende størrelse, og 
styringsmekanismer som f.eks. gebyrer, 
under hensyntagen til den brug, der gøres 
af de forskellige betalingsmidler, og 
omkostningerne i forbindelse hermed, og 
omfanget af nye aktører og ny teknologi, 
som får adgang til markedet.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at Kommissionen undersøger de første virkninger af forordningen på 
betalingskortsmarkedet inden for de første fire år, da markedet gennemgår en hurtig 
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udvikling. 


