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KORTFATTAD MOTIVERING

En av indikatorerna på ett lands ekonomiska utveckling är i vilken utsträckning icke-kontanta 
transaktioner görs på marknaden. Statistik visar att utvecklade länder också är ledande när det 
gäller internetbetalningar eller utfärdande av kort och deras medborgares tillgång till en rad 
andra finansiella tjänster. Dessa länder främjar aktivt användningen av betalkortsystem för 
köp av varor och tjänster över internet, samtidigt som de förbättrar konsumenternas 
valmöjligheter och bidrar till en välfungerande ekonomi. Kontantlösa transaktioner spelar en 
avgörande roll för en fungerande ekonomi eftersom de är snabba, säkra och innovativa. En 
utbredd praxis som hindrar förverkligandet av en integrerad europeisk marknad är den 
omfattande användningen av ”fyrpartssystem”, som på marknaden används i form av så 
kallade multilaterala förmedlingsavgifter. Det är gemensamt överenskomna avgifter mellan 
banker, vanligtvis mellan den inlösande betaltjänstleverantören och den utfärdande 
betaltjänstleverantören inom ett visst system. Dessa förmedlingsavgifter som de inlösande 
betaltjänstleverantörerna betalar ingår i de avgifter som de tar ut av näringsidkarna, och som 
näringsidkarna i sin tur tar ut av konsumenterna. De höga förmedlingsavgifter som 
näringsidkare betalar leder därmed till högre slutpriser för varor och tjänster. Det bör påpekas 
att konsumenterna ofta inte är medvetna om de avgifter som näringsidkarna betalar och 
samtidigt tillämpar utfärdarna olika incitament för att styra näringsidkarna till att i högre grad 
använda sig av sådana betalningsinstrument som genererar högre avgifter för de utfärdande 
betaltjänstleverantörerna. Förmedlingsavgifterna begränsar också marknadstillträdet, eftersom 
de utfärdande betaltjänstleverantörernas intäkter fungerar som ett minimitröskelvärde när det 
handlar om att övertyga dem om att utfärda betalkort eller andra betalningsinstrument (t.ex. 
betalningslösningar online och mobila betalningslösningar) som erbjuds av nya aktörer. 
Slutligen finns det för närvarande en rad olika förmedlingsavgifter som tillämpas inom 
nationella och internationella betalkortssystem. Detta leder till en fragmentering av 
marknaden och hindrar detaljhandlare och konsumenter från att utnyttja fördelarna med den 
inre marknaden. 

Den föreslagna förordningen kommer att förbättra villkoren för utvecklandet av en 
fungerande inre marknad för betalningar. Kommissionen har identifierat vissa hinder för en 
fortsatt integrering av den inre marknaden för betalningar. Med rätt strategi för att lösa detta 
problem kommer EU:s ekonomi att påverkas i positiv riktning. Förslaget består av två 
huvuddelar. I den första delen införs regler om förmedlingsavgifter. Vad gäller dessa avgifter 
skapas genom förslaget ett ”reglerat” och ett ”icke-reglerat” område. Det reglerade området 
består av alla transaktioner med kort som konsumenterna ofta använder och som 
detaljhandlare därför har svårt att vägra ta emot, dvs. konsumenters betal- och kreditkort, samt 
kortbaserade betalningstransaktioner. Det icke-reglerade området består av alla 
betalkortstransaktioner och kortbaserade betalningstransaktioner med kort som inte omfattas 
av det reglerade området, även kort som utfärdas av trepartssystem.

I ljuset av det ovanstående är det angeläget att de rätta förutsättningarna för utvecklandet av 
ett korthanteringsnät skapas i EU, vilket otvivelaktigt är huvudsyftet med den föreslagna 
förordningen om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner. Antagandet av 
unionsomfattande tak för förmedlingsavgifter för inhemska och gränsöverskridande 
transaktioner utgör med största sannolikhet ett viktigt steg för att få den inre marknaden att 
fungera bättre och för att förverkliga principen om fri rörlighet för varor, personer, tjänster 
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och kapital i EU med ett särskilt fokus på konsumenten. Även om föredraganden förstår idén 
med att införa tak för förmedlingsavgifter i kapitel II i denna förordning, tar han sig rätten att 
göra några ändringar i artiklarna 3 och 4 i den föreslagna förordningen.     

Det är emellertid nödvändigt att lämpliga resurser ställs till förfogande för att se till att den 
föreslagna förordningen blir effektiv och på så sätt förhindra att det föreslagna förbudet 
kringgås. Föredraganden är övertygad om att denna förordning, i linje med kommissionens 
princip om teknisk neutralitet vilken anges i den digitala agendan, bör gälla för kortbaserade 
betalningstransaktioner oavsett i vilken miljö transaktionerna äger rum, inbegripet genom 
finansiella betalningsinstrument och tjänster som kan vara tillgängliga på eller utanför internet 
eller transaktioner som utförs med företagskort. 

Marknaden för betalningstransaktioner förändras i snabb takt och därför anser föredraganden 
att tidsfristen i översynsklausulen i artikel 16 bör förkortas så att kommissionen och, vid 
behov, lagstiftarna i rätt tid kan undersöka hur denna förordning tillämpas med hänsyn tagen 
till den senaste marknadsutvecklingen och i vilken utsträckning nya aktörer och ny teknik 
finns på marknaden. Föredraganden vill uppmärksamma att innovativa mobilbetalningar, som 
blir allt vanligare på marknaden, av goda skäl inte omfattas av den föreslagna förordningen, 
och utvecklandet av sådana innovativa instrument bör också undersökas i den rapport som 
avses i artikel 16.    

Slutligen anser föredraganden att nyligen införda betalkortsystem, vars affärsverksamhet kan 
omfattas av höga kostnader som är oproportionerliga i förhållande till den utsatta 
marknadspositionen gentemot de stora befintliga kortsystemen, bör kunna undantas från 
tillämpningen av artikel 7 i förordningen under en begränsad tid och efter att en medlemsstat 
fattat beslut om det efter samråd med kommissionen. Detta skulle bidra till att skapa en 
genuint konkurrensutsatt miljö på marknaden för kortbaserade betalningstransaktioner. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Flera medlemsstater utarbetar för 
närvarande lagstiftning21 för att reglera 
förmedlingsavgifter vilket omfattar ett 
antal ärenden, däribland tak på 
förmedlingsavgifter på olika nivåer, 
handelns avgifter, regler om att alla kort 

(7) Flera medlemsstater utarbetar för 
närvarande eller har redan utarbetat 
lagstiftning21 för att reglera 
förmedlingsavgifter vilket omfattar ett 
antal ärenden, däribland tak på 
förmedlingsavgifter på olika nivåer, 
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ska godtas eller styråtgärder. I vissa 
medlemsstater varierar de gällande 
administrativa besluten avsevärt. Eftersom 
förmedlingsavgifterna är skadliga för både 
detaljhandlare och konsumenter emotses 
ytterligare regleringsåtgärder på nationell 
nivå som ska åtgärda nivån på eller 
skillnaderna mellan dessa avgifter. Sådana 
nationella åtgärder skulle antagligen leda 
till avsevärda svårigheter att slutföra den 
inre marknaden på området kort- och 
internetbetalning samt mobil betalning och 
skulle utgöra ett hinder för 
tillhandahållandet av tjänster.

handelns avgifter, regler om att alla kort 
ska godtas eller styråtgärder. I vissa 
medlemsstater varierar de gällande 
administrativa besluten avsevärt. Eftersom 
förmedlingsavgifterna är skadliga för både 
detaljhandlare och konsumenter emotses 
ytterligare regleringsåtgärder på nationell 
nivå som ska åtgärda nivån på eller 
skillnaderna mellan dessa avgifter. Sådana 
nationella åtgärder skulle antagligen leda 
till avsevärda svårigheter att slutföra den 
inre marknaden på området kort- och 
internetbetalning samt mobil betalning och 
skulle utgöra ett hinder för 
tillhandahållandet av tjänster.

__________________ __________________
21 Italien, Ungern, Polen och Förenade 
kungariket.

21 Italien, Ungern, Polen och Förenade 
kungariket.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
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. För att slutföra den inre marknaden 
för kortbetalningar bör taken på 
förmedlingsavgifter för konsumenters 
korttransaktioner omfatta alla 
gränsöverskridande och inhemska 
betalningar inom ett år från den dag då 
denna förordning träder i kraft.

Or. en

Motivering

Anpassning till följd av ändringarna till artikel 4.
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det är viktigt att se till att 
bestämmelserna om de förmedlingsavgifter 
som ska betalas eller mottas av 
betaltjänstleverantörer inte kringgås genom 
alternativa avgiftsflöden till utfärdande 
betaltjänstleverantörer. För att detta ska 
undvikas bör ”nettokompensationen” för 
de avgifter som den utfärdande
betaltjänstleverantören betalat och mottagit 
från ett betalkortssystem anses vara en 
förmedlingsavgift. När man beräknar 
förmedlingsavgiften för att kontrollera om 
åtgärderna kringgås bör man beakta det 
totala beloppet på betalningar eller 
incitament som en utfärdande
betaltjänstleverantör mottagit av ett 
betalkortssystem för reglerade 
transaktioner med avdrag för de avgifter 
som den utfärdande
betaltjänstleverantören betalat till systemet. 
De betalningar, incitament och avgifter 
som beaktas kan vara direkta (dvs. 
volymbaserade eller transaktionsspecifika) 
eller indirekta (bl.a. incitament till 
marknadsföring, bonusar, rabatter för att nå 
upp till vissa transaktionsvolymer).

(23) Det är viktigt att se till att 
bestämmelserna om de förmedlingsavgifter 
som ska betalas eller mottas av 
betaltjänstleverantörer inte kringgås genom 
alternativa avgiftsflöden till utfärdande 
betaltjänstleverantörer. För att detta ska 
undvikas bör ”nettokompensationen” för 
de avgifter som betaltjänstleverantören, det 
vill säga utfärdaren eller inlösaren,
betalat och mottagit från ett 
betalkortssystem anses vara en 
förmedlingsavgift. När man beräknar 
förmedlingsavgiften för att kontrollera om 
åtgärderna kringgås bör man beakta det 
totala beloppet på betalningar eller 
incitament som en betaltjänstleverantör 
mottagit av ett betalkortssystem för 
reglerade transaktioner med avdrag för de 
avgifter som betaltjänstleverantören betalat 
till systemet. De betalningar, incitament 
och avgifter som beaktas kan vara direkta 
(dvs. volymbaserade eller 
transaktionsspecifika) eller indirekta (bl.a. 
incitament till marknadsföring, bonusar, 
rabatter för att nå upp till vissa 
transaktionsvolymer, eller olika 
handläggnings- och licensavgifter som 
inte utgör någon direkt inkomst för 
betaltjänstleverantören). Vinster från 
program som kortutfärdare och 
betaltjänstleverantörer genomför 
gemensamt och utfärdares vinster från 
betalkortsbaserade transaktioner som 
utförs enligt överenskommelse med en 
annan kortutfärdare bör också omfattas, 
samtidigt som det bör fastställas om 
bestämmelserna i denna förordning 
kringgåtts.
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Or. en

Motivering

Preciseringen behövs av tydlighetsskäl eftersom utfärdare inte alltid är en inlösare. Dessutom 
bör det klargöras vilka andra nettovinster som omfattas av artikel 5.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Konsumenterna är ofta inte medvetna 
om de avgifter som näringsidkarna betalar 
för konsumentens betalningsinstrument. 
Samtidigt kan ett antal incitament som 
tillämpas av de utfärdande 
betaltjänstleverantörerna (t.ex. rabatter på 
resor, bonusar, andra rabatter, återbetalning 
av vissa belopp, kostnadsfria försäkringar
osv.) styra konsumenterna till att använda 
betalningsinstrument som genererar höga 
avgifter för utfärdande 
betaltjänstleverantörer. För att motverka 
detta bör åtgärderna med restriktioner på 
förmedlingsavgifter endast tillämpas på 
betalkort som har blivit massprodukter 
och som det i allmänhet är svårt för 
detaljhandlarna att neka att ta emot 
eftersom de utfärdas och används i stor 
utsträckning (dvs. betal- och kreditkort 
för konsumenter). För att stärka en 
effektivt fungerande marknad i icke-
reglerade delar av sektorn och för att 
begränsa att verksamhet överförs från de 
reglerade till de icke-reglerade delarna av 
sektorn är det nödvändigt att anta en rad 
åtgärder, bl.a. att separera system och 
infrastruktur, att betalningsmottagaren kan 
rikta styråtgärder mot betalaren och att 
betalningsmottagaren kan välja de 
betalningsinstrument som godtas.

(24) Konsumenterna är ofta inte medvetna 
om de avgifter som näringsidkarna betalar 
för konsumentens betalningsinstrument. 
Samtidigt kan ett antal incitament som 
tillämpas av de utfärdande 
betaltjänstleverantörerna (t.ex. rabatter på 
resor, bonusar, andra rabatter, återbetalning 
av vissa belopp, kostnadsfria försäkringar 
osv.) styra konsumenterna till att använda 
betalningsinstrument som genererar höga 
avgifter för utfärdande 
betaltjänstleverantörer. För att stärka en 
effektivt fungerande marknad är det 
nödvändigt att anta en rad åtgärder, bl.a. att 
separera system och infrastruktur, att 
betalningsmottagaren kan rikta styråtgärder 
mot betalaren och att betalningsmottagaren 
kan välja de betalningsinstrument som 
godtas.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
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 

(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. För att skydda 
konsumenterna och deras möjligheter att 
använda betalkort så ofta som möjligt bör 
näringsidkarna dock vara skyldiga att 
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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.

acceptera alla kort som omfattas av samma 
reglerade förmedlingsavgift.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
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 kortbaserade 
betalningstransaktioner inom Europeiska 
unionen där både betalarens och 
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör 
är etablerade i unionen.

Or. en

Motivering

Formuleringen måste förtydligas för att stämma överens med kommissionens princip om 
teknisk neutralitet – i enlighet med den digitala agendan och skäl 21 ”bör denna förordning 
gälla för kortbaserade betalningstransaktioner oavsett den miljö där transaktionen äger rum, 
bl.a. genom finansiella betalningsinstrument och tjänster som kan vara mobila eller 
tillgängliga på [eller utanför] internet”.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Transaktioner med företagskort, utgår

Or. en

Motivering

Det finns inga ekonomiska skäl att behandla företagskort annorlunda.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Företagskort: ett betalkort som 
utfärdas till företag eller den offentliga 
sektorns enheter och vars användning är 
begränsad till de anställdas eller 
offentliganställdas utgifter i tjänsten eller 
kort som utfärdas till fysiska personer 
som är egenföretagare och bedriver en 
yrkesmässig verksamhet och där 
användningen är begränsad till dessa 
egenföretagares eller deras anställdas 
utgifter i tjänsten.

utgår

Or. en

Motivering

Definitionen behövs inte eftersom företagskort ska omfattas av förordningen.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Betalkort: ett betalkort som kan 
användas av en kortinnehavare för att få 
tillgång till kortinnehavarens likvida 
medel, för att betala för ett inköp via en 
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inlösare, och som accepteras av 
betalningsmottagaren för att hantera 
betalningstransaktioner eller fullgöra 
andra betalningsförpliktelser.

Or. en

Motivering

Begreppet ”betalkort” används vid ett flertal tillfällen och av tydlighetsskäl bör definitionen 
av begreppet därför också tas med.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Förmedlingsavgifter för konsumenters 
gränsöverskridande bank- eller 
kreditkortstransaktioner

Förmedlingsavgifter för konsumenters 
gränsöverskridande banktransaktioner
eller kreditkortsbaserade transaktioner

Or. en

Motivering

Formuleringen måste förtydligas för att stämma överens med kommissionens princip om 
teknisk neutralitet – i enlighet med den digitala agendan och skäl 21 ”bör denna förordning 
gälla för kortbaserade betalningstransaktioner oavsett den miljö där transaktionen äger rum, 
bl.a. genom finansiella betalningsinstrument och tjänster som kan vara mobila eller 
tillgängliga på [eller utanför] internet”.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
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 

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

överstiger 0,2 % av transaktionsvärdet av 
en gränsöverskridande betalkortsbaserad 
betalningstransaktion.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Förmedlingsavgifter för konsumenters 
gränsöverskridande bank- eller 
kreditkortstransaktioner

Förmedlingsavgifter för konsumenters 
gränsöverskridande banktransaktioner
eller kreditkortsbaserade 
betalningstransaktioner

Or. en

Motivering

Formuleringen måste förtydligas för att stämma överens med kommissionens princip om 
teknisk neutralitet – i enlighet med den digitala agendan och skäl 21 ”bör denna förordning 
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gälla för kortbaserade betalningstransaktioner oavsett den miljö där transaktionen äger rum, 
bl.a. genom finansiella betalningsinstrument och tjänster som kan vara mobila eller 
tillgängliga på [eller utanför] internet”.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
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 betalkortsbaserad 
betalningstransaktion.

Or. en

Motivering

Ett år bör vara tillräckligt för att anpassa sig till det nya kravet, särskilt med tanke på att 
vissa medlemsstater redan håller på att införa liknande lagstiftning.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
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 kreditkortsbaserad 
betalningstransaktion.
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Or. en

Motivering

Ett år bör vara tillräckligt för att anpassa sig till det nya kravet, särskilt med tanke på att 
vissa medlemsstater redan håller på att införa liknande lagstiftning.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
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 
betaltjänstleverantör (utfärdare eller 
inlösare) mottagit från ett betalkortssystem 
vid betalningstransaktioner eller relaterad 
verksamhet behandlas som en del av 
förmedlingsavgiften.

Or. en

Motivering

Preciseringen behövs av tydlighetsskäl eftersom en utfärdare inte alltid är en inlösare.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna får i undantagsfall 
och efter samråd med kommissionen 
föreskriva att denna artikel under en 
begränsad period inte gäller nyligen 
införda betalkortsystem. 

Or. en

Motivering

Detta är viktigt att komma ihåg när det gäller nyligen införda betalkortssystem vars 
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affärsverksamhet kommer att omfattas av höga kostnader, vilka kommer att vara 
oproportionerligt höga med tanke på den utsatta marknadspositionen gentemot de stora 
befintliga kortsystemen. En sådan bestämmelse skulle under en begränsad period kunna bidra 
till att skapa en genuint konkurrensutsatt miljö på marknaden för kortbaserade 
betalningstransaktioner.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Kommissionen måste undersöka förordningens första effekter på betalningsmarknaden 
tidigare än efter fyra år, eftersom denna marknad utvecklas i snabb takt.


