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Ændringsforslag 119
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Der kan dog gøres mere for at forbedre 
og udvikle det indre marked for 
detailbankydelser. Navnlig den manglende 
gennemsigtighed og sammenlignelighed 
af gebyrer samt problemerne med at skifte 
bankkonto forhindrer fortsat udfoldelsen 
af et fuldt integreret marked.

(3) Der kan dog gøres mere for at forbedre 
og udvikle det indre marked for 
detailbankydelser, selv om det ikke klart 
fremgår, at der er stor efterspørgsel efter 
flytning af betalingskonti på tværs af 
grænserne.

Or. en

Ændringsforslag 120
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) De nuværende vilkår i det indre 
marked kan afholde 
betalingstjenesteudbydere fra at udøve 
deres frihed til at etablere sig eller levere 
tjenesteydelser i Unionen på grund af 
vanskelighederne med at tiltrække 
kunder, når de går ind på et nyt marked. 
At gå ind på nye markeder er ofte 
forbundet med store investeringer. 
Sådanne investeringer kan kun betale sig, 
hvis udbyderen kan forlade sig på 
tilstrækkelige forretningsmuligheder og 
en tilsvarende efterspørgsel fra 
forbrugernes side. Forbrugernes ringe 
mobilitet for så vidt angår finansielle 
detailtjenesteydelser skyldes i stor 
udstrækning den manglende 
gennemsigtighed og sammenlignelighed 
af de gebyrer og tjenester, der tilbydes, 

udgår
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samt problemerne med flytning af 
betalingskonti. Disse faktorer kvæler også 
efterspørgslen. Det gælder navnlig i 
grænseoverskridende sammenhæng.

Or. en

Begrundelse

Der foreligger stort set ingen dokumentation for, at forbrugernes ringe mobilitet på dette 
område skyldes manglende gennemsigtighed eller sammenlignelighed. 

Ændringsforslag 121
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) De nuværende vilkår i det indre marked 
kan afholde betalingstjenesteudbydere fra 
at udøve deres frihed til at etablere sig eller 
levere tjenesteydelser i Unionen på grund 
af vanskelighederne med at tiltrække 
kunder, når de går ind på et nyt marked. At 
gå ind på nye markeder er ofte forbundet 
med store investeringer. Sådanne 
investeringer kan kun betale sig, hvis 
udbyderen kan forlade sig på tilstrækkelige 
forretningsmuligheder og en tilsvarende 
efterspørgsel fra forbrugernes side. 
Forbrugernes ringe mobilitet for så vidt 
angår finansielle detailtjenesteydelser 
skyldes i stor udstrækning den manglende 
gennemsigtighed og sammenlignelighed af 
de gebyrer og tjenester, der tilbydes, samt 
problemerne med flytning af 
betalingskonti. Disse faktorer kvæler også 
efterspørgslen. Det gælder navnlig i 
grænseoverskridende sammenhæng.

(4) De nuværende vilkår i det indre marked 
kan afholde betalingstjenesteudbydere fra 
at udøve deres frihed til at etablere sig eller 
levere tjenesteydelser i Unionen på grund 
af vanskelighederne med at tiltrække 
kunder, når de går ind på et nyt marked. At 
gå ind på nye markeder er ofte forbundet 
med store investeringer. Sådanne 
investeringer kan kun betale sig, hvis 
udbyderen kan forlade sig på tilstrækkelige 
forretningsmuligheder og en tilsvarende 
efterspørgsel fra forbrugernes side.
Forbrugernes ringe mobilitet i visse 
medlemsstater for så vidt angår finansielle 
detailtjenesteydelser skyldes i stor 
udstrækning den manglende 
gennemsigtighed og sammenlignelighed af 
de gebyrer og tjenester, der tilbydes, samt 
problemerne med flytning af
betalingskonti.

Or. de
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Ændringsforslag 122
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) De nuværende vilkår i det indre marked 
kan afholde betalingstjenesteudbydere fra 
at udøve deres frihed til at etablere sig eller 
levere tjenesteydelser i Unionen på grund 
af vanskelighederne med at tiltrække 
kunder, når de går ind på et nyt marked. At 
gå ind på nye markeder er ofte forbundet 
med store investeringer. Sådanne 
investeringer kan kun betale sig, hvis 
udbyderen kan forlade sig på tilstrækkelige 
forretningsmuligheder og en tilsvarende 
efterspørgsel fra forbrugernes side. 
Forbrugernes ringe mobilitet for så vidt 
angår finansielle detailtjenesteydelser 
skyldes i stor udstrækning den manglende 
gennemsigtighed og sammenlignelighed af 
de gebyrer og tjenester, der tilbydes, samt 
problemerne med flytning af 
betalingskonti. Disse faktorer kvæler også 
efterspørgslen. Det gælder navnlig i 
grænseoverskridende sammenhæng.

(4) De nuværende vilkår i det indre marked 
kan afholde betalingstjenesteudbydere fra 
at udøve deres frihed til at etablere sig eller 
levere tjenesteydelser i Unionen på grund 
af vanskelighederne med at tiltrække 
kunder, når de går ind på et nyt marked. At 
gå ind på nye markeder er ofte forbundet 
med store investeringer. Sådanne 
investeringer kan kun betale sig, hvis 
udbyderen kan forlade sig på tilstrækkelige
forretningsmuligheder og en tilsvarende 
efterspørgsel fra forbrugernes side. 
Forbrugernes ringe mobilitet for så vidt 
angår finansielle detailtjenesteydelser 
skyldes i stor udstrækning den manglende 
gennemsigtighed og sammenlignelighed af 
de gebyrer og tjenester, der tilbydes, samt 
problemerne med flytning af 
betalingskonti. Disse faktorer kvæler også 
efterspørgslen.

Or. en

Ændringsforslag 123
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) At de eksisterende nationale regelsæt 
er forskellige, kan desuden medføre 
betydelige hindringer for gennemførelsen 
af det indre marked for betalingskonti. De 
eksisterende nationale bestemmelser 
vedrørende betalingskonti og særlig 
vedrørende sammenlignelighed af gebyrer 

udgår



PE516.948v02-00 6/168 AM\1002483DA.doc

DA

og flytning af betalingskonti afviger fra 
hinanden. Med hensyn til flytning har 
manglen på ensartede bindende 
foranstaltninger på EU-plan ført til 
forskellig praksis og forskellige 
foranstaltninger på nationalt plan. Disse 
forskelle er endnu mere udprægede inden 
for sammenlignelighed af gebyrer, hvor 
der ikke findes foranstaltninger på EU-
plan, heller ikke 
selvreguleringsforanstaltninger. Bliver 
disse forskelle mere markante i fremtiden, 
fordi bankerne er tilbøjelige til at tilpasse 
deres praksis til de nationale markeder, vil 
det øge omkostningerne ved udøvelse af 
virksomhed på tværs af grænserne 
sammenlignet med de hjemlige udbyderes 
omkostninger og dermed gøre det mindre 
attraktivt at udøve grænseoverskridende 
virksomhed. Den grænseoverskridende 
virksomhed i det indre marked hæmmes 
også af de hindringer, der for forbrugerne 
er forbundet med at åbne en 
betalingskonto i udlandet. De nuværende 
restriktive kriterier kan forhindre 
europæiske borgere i at bevæge sig frit i 
Unionen. Hvis alle forbrugere får adgang 
til at oprette og anvende en 
betalingskonto, vil de kunne deltage i og 
drage fordel af det indre marked.

Or. en

Begrundelse

Mange påstande vedrørende det indre marked for finansielle detailtjenesteydelser tager ikke 
udgangspunkt i dokumenteret forskning. Det er ikke givet, at oprettelsen af en flytningsservice 
på EU-plan er berettiget i lyset af de enorme omkostninger, der ville være forbundet hermed, 
de fremskridt, der gøres med SEPA, og den manglende efterspørgsel efter en sådan service. 

Ændringsforslag 124
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) At de eksisterende nationale regelsæt er 
forskellige, kan desuden medføre 
betydelige hindringer for gennemførelsen 
af det indre marked for betalingskonti. De 
eksisterende nationale bestemmelser 
vedrørende betalingskonti og særlig 
vedrørende sammenlignelighed af gebyrer 
og flytning af betalingskonti afviger fra 
hinanden. Med hensyn til flytning har 
manglen på ensartede bindende 
foranstaltninger på EU-plan ført til 
forskellig praksis og forskellige 
foranstaltninger på nationalt plan. Disse 
forskelle er endnu mere udprægede inden 
for sammenlignelighed af gebyrer, hvor der 
ikke findes foranstaltninger på EU-plan, 
heller ikke selvreguleringsforanstaltninger. 
Bliver disse forskelle mere markante i 
fremtiden, fordi bankerne er tilbøjelige til 
at tilpasse deres praksis til de nationale 
markeder, vil det øge omkostningerne ved 
udøvelse af virksomhed på tværs af 
grænserne sammenlignet med de hjemlige 
udbyderes omkostninger og dermed gøre 
det mindre attraktivt at udøve 
grænseoverskridende virksomhed. Den 
grænseoverskridende virksomhed i det 
indre marked hæmmes også af de 
hindringer, der for forbrugerne er 
forbundet med at åbne en betalingskonto i 
udlandet. De nuværende restriktive 
kriterier kan forhindre europæiske borgere 
i at bevæge sig frit i Unionen. Hvis alle 
forbrugere får adgang til at oprette og 
anvende en betalingskonto, vil de kunne 
deltage i og drage fordel af det indre 
marked.

(5) At de eksisterende nationale regelsæt er 
forskellige, kan desuden medføre 
betydelige hindringer for gennemførelsen 
af det indre marked for betalingskonti. De 
eksisterende nationale bestemmelser 
vedrørende betalingskonti og særlig 
vedrørende sammenlignelighed af gebyrer 
og flytning af betalingskonti afviger fra 
hinanden. For at gennemføre det indre 
marked for betalingskonti og gøre EU til 
et inklusivt og moderne digitalt område er 
det afgørende, at de nationale grænser 
brydes ned, og at der tilskyndes til 
offentlige og private investeringer i SEPA. 
Alle forbrugere bør kunne udnytte 
fordelene ved SEPA. Med hensyn til 
flytning har manglen på ensartede 
bindende foranstaltninger på EU-plan ført 
til forskellig praksis og forskellige 
foranstaltninger på nationalt plan. Disse 
forskelle er endnu mere udprægede inden 
for sammenlignelighed af gebyrer, hvor der 
ikke findes foranstaltninger på EU-plan, 
heller ikke selvreguleringsforanstaltninger. 
Bliver disse forskelle mere markante i 
fremtiden, fordi bankerne er tilbøjelige til 
at tilpasse deres praksis til de nationale 
markeder, vil det øge omkostningerne ved 
udøvelse af virksomhed på tværs af 
grænserne sammenlignet med de hjemlige 
udbyderes omkostninger og dermed gøre 
det mindre attraktivt at udøve 
grænseoverskridende virksomhed. Den 
grænseoverskridende virksomhed i det 
indre marked hæmmes også af de 
hindringer, der for forbrugerne er 
forbundet med at åbne en betalingskonto i 
udlandet. De nuværende restriktive 
kriterier kan forhindre europæiske borgere 
i at bevæge sig frit i Unionen. Hvis alle 
forbrugere får adgang til at oprette og 
anvende en betalingskonto, vil de kunne 
deltage i og drage fordel af det indre 
marked.

Or. en
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Ændringsforslag 125
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Da visse potentielle kunder ikke åbner 
en konto, enten fordi de får afslag, eller 
fordi de ikke tilbydes passende produkter, 
udnyttes den potentielle efterspørgsel efter 
betalingskontoydelser i EU i øjeblikket 
ikke fuldt ud. Større forbrugerdeltagelse i 
det indre marked vil give 
betalingstjenesteudbydere en yderligere 
tilskyndelse til at gå ind på nye markeder. 
At skabe de vilkår, der gør det muligt for 
alle forbrugere at oprette og anvende en 
betalingskonto, er også nødvendigt for at 
fremme deres deltagelse i det indre 
marked og give dem mulighed for at nyde 
godt af de fordele, det har ført med sig.

(6) Der er stor forskel medlemsstaterne 
imellem med hensyn til forbrugernes 
muligheder for at få en betalingskonto. I 
de medlemsstater, hvor store dele af 
befolkningen er bankløse, ser det 
imidlertid ud til, at dette i højere grad 
skyldes en ufuldstændig 
bankinfrastruktur, og/eller at forbrugerne 
foretrækker ikke at åbne en 
betalingskonto.

Or. en

Ændringsforslag 126
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Da visse potentielle kunder ikke åbner 
en konto, enten fordi de får afslag, eller
fordi de ikke tilbydes passende produkter, 
udnyttes den potentielle efterspørgsel efter 
betalingskontoydelser i EU i øjeblikket 
ikke fuldt ud. Større forbrugerdeltagelse i 
det indre marked vil give 
betalingstjenesteudbydere en yderligere 
tilskyndelse til at gå ind på nye markeder. 
At skabe de vilkår, der gør det muligt for 
alle forbrugere at oprette og anvende en 

(6) Da visse potentielle kunder ikke åbner 
en konto, enten fordi de får afslag, fordi de 
ikke tilbydes passende produkter, eller 
fordi de på grund af kulturelle faktorer 
foretrækker kontanter, udnyttes den 
potentielle efterspørgsel efter 
betalingskontoydelser i EU i øjeblikket 
ikke fuldt ud. Større forbrugerdeltagelse i 
det indre marked vil give 
betalingstjenesteudbydere en yderligere 
tilskyndelse til at gå ind på nye markeder. 
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betalingskonto, er også nødvendigt for at 
fremme deres deltagelse i det indre marked 
og give dem mulighed for at nyde godt af 
de fordele, det har ført med sig.

At skabe de vilkår, der gør det muligt for 
alle forbrugere at oprette og anvende en 
betalingskonto, er også nødvendigt for at 
fremme deres deltagelse i det indre marked 
og give dem mulighed for at nyde godt af 
de fordele, det har ført med sig.

Or. de

Ændringsforslag 127
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Gennemsigtighed og 
sammenlignelighed af gebyrer har været 
genstand for et selvreguleringsinitiativ 
iværksat af banksektoren. Man nåede dog 
ikke til endelig enighed om disse 
retningslinjer. Med hensyn til flytning 
udgør de fælles principper, som European 
Banking Industry Committee fastlagde i 
2008, en standardmekanisme for flytning 
af bankkonti mellem 
betalingstjenesteudbydere, som er etableret 
i samme medlemsstat. Men da 
principperne ikke er bindende, er de 
blevet anvendt på en uensartet måde i EU 
og med ineffektive resultater. De fælles 
principper vedrører desuden kun flytning 
af bankkonti på nationalt plan, ikke på 
tværs af grænserne. Med hensyn til 
adgang til at oprette og anvende en basal 
betalingskonto opfordredes 
medlemsstaterne i Kommissionens 
henstilling 2011/442/EU af 18. juli 2011 til 
at træffe de nødvendige foranstaltninger for 
at sikre anvendelsen heraf senest seks 
måneder efter offentliggørelsen. Til dags 
dato efterlever kun nogle få medlemsstater 
henstillingens hovedprincipper.

(7) Gennemsigtighed og 
sammenlignelighed af gebyrer har været
genstand for et selvreguleringsinitiativ 
iværksat af banksektoren. Man nåede dog 
ikke til endelig enighed om disse 
retningslinjer. Med hensyn til flytning 
udgør de fælles principper, som European 
Banking Industry Committee fastlagde i 
2008, en standardmekanisme for flytning 
af bankkonti mellem 
betalingstjenesteudbydere, som er etableret 
i samme medlemsstat. Med hensyn til 
adgang til at oprette og anvende en basal 
betalingskonto opfordredes 
medlemsstaterne i Kommissionens 
henstilling 2011/442/EU af 18. juli 2011 til 
at træffe de nødvendige foranstaltninger for 
at sikre anvendelsen heraf senest seks 
måneder efter offentliggørelsen. Til dags 
dato efterlever kun nogle få medlemsstater 
henstillingens hovedprincipper.

Or. en
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Begrundelse

I sin nuværende udformning kan forslaget fortolkes således, at alle betalingstjenesteudbydere 
er forpligtede til at arbejde med alle kreditoverførsels- og direkte debiteringsordninger i alle 
EU-valutaer. Et sådant krav ville være forbundet med enorme omkostninger og risici og ville 
kun give en lille åbenlys fordel i lyset af den ringe efterspørgsel efter en sådan 
grænseoverskridende service. Fra og med den 1. februar 2014 vil grænseoverskridende 
transaktioner endvidere blive lettet ved gennemførelsen af forordning (EU) nr. 260/2012 
(SEPA).

Ændringsforslag 128
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Gennemsigtighed og 
sammenlignelighed af gebyrer har været 
genstand for et selvreguleringsinitiativ 
iværksat af banksektoren. Man nåede dog 
ikke til endelig enighed om disse 
retningslinjer. Med hensyn til flytning 
udgør de fælles principper, som European 
Banking Industry Committee fastlagde i 
2008, en standardmekanisme for flytning 
af bankkonti mellem 
betalingstjenesteudbydere, som er etableret 
i samme medlemsstat. Men da principperne 
ikke er bindende, er de blevet anvendt på 
en uensartet måde i EU og med ineffektive 
resultater. De fælles principper vedrører 
desuden kun flytning af bankkonti på 
nationalt plan, ikke på tværs af 
grænserne. Med hensyn til adgang til at 
oprette og anvende en basal betalingskonto 
opfordredes medlemsstaterne i 
Kommissionens henstilling 2011/442/EU 
af 18. juli 2011 til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre anvendelsen 
heraf senest seks måneder efter 
offentliggørelsen. Til dags dato efterlever 
kun nogle få medlemsstater henstillingens 
hovedprincipper.

(7) Gennemsigtighed og 
sammenlignelighed af gebyrer har været 
genstand for et selvreguleringsinitiativ 
iværksat af banksektoren. Man nåede dog 
ikke til endelig enighed om disse 
retningslinjer. Med hensyn til flytning 
udgør de fælles principper, som European 
Banking Industry Committee fastlagde i 
2008, en standardmekanisme for flytning 
af bankkonti mellem 
betalingstjenesteudbydere, som er etableret 
i samme medlemsstat. Men da principperne 
ikke er bindende, er de blevet anvendt på 
en uensartet måde i EU og med ineffektive 
resultater. Med hensyn til adgang til at 
oprette og anvende en basal betalingskonto 
opfordredes medlemsstaterne i 
Kommissionens henstilling 2011/442/EU 
af 18. juli 2011 til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre anvendelsen 
heraf senest seks måneder efter 
offentliggørelsen. Til dags dato efterlever 
kun nogle få medlemsstater henstillingens 
hovedprincipper.

Or. de
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Ændringsforslag 129
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Gennemsigtighed og 
sammenlignelighed af gebyrer har været 
genstand for et selvreguleringsinitiativ 
iværksat af banksektoren. Man nåede dog 
ikke til endelig enighed om disse 
retningslinjer. Med hensyn til flytning 
udgør de fælles principper, som European 
Banking Industry Committee fastlagde i 
2008, en standardmekanisme for flytning 
af bankkonti mellem 
betalingstjenesteudbydere, som er etableret 
i samme medlemsstat. Men da
principperne ikke er bindende, er de blevet 
anvendt på en uensartet måde i EU og med 
ineffektive resultater. De fælles principper 
vedrører desuden kun flytning af bankkonti 
på nationalt plan, ikke på tværs af 
grænserne. Med hensyn til adgang til at 
oprette og anvende en basal betalingskonto 
opfordredes medlemsstaterne i 
Kommissionens henstilling 2011/442/EU 
af 18. juli 2011 til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre anvendelsen 
heraf senest seks måneder efter 
offentliggørelsen. Til dags dato efterlever 
kun nogle få medlemsstater henstillingens 
hovedprincipper.

(7) Gennemsigtighed og 
sammenlignelighed af gebyrer har været 
genstand for et selvreguleringsinitiativ 
iværksat af banksektoren. Man nåede dog 
ikke til endelig enighed om disse 
retningslinjer. Med hensyn til flytning 
udgør de fælles principper, som European 
Banking Industry Committee fastlagde i 
2008, en standardmekanisme for flytning 
af bankkonti mellem 
betalingstjenesteudbydere, som er etableret 
i samme medlemsstat. Principperne er
blevet anvendt uensartet, men er blevet 
tilpasset de nationale markeders 
særkendetegn i hele EU. De fælles 
principper vedrører desuden kun flytning af 
bankkonti på nationalt plan, ikke på tværs 
af grænserne. Med hensyn til adgang til at 
oprette og anvende en basal betalingskonto 
opfordredes medlemsstaterne i 
Kommissionens henstilling 2011/442/EU 
af 18. juli 2011 til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre anvendelsen 
heraf senest seks måneder efter 
offentliggørelsen. Til dags dato efterlever 
kun nogle få medlemsstater henstillingens 
hovedprincipper.

Or. en

Ændringsforslag 130
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det er derfor afgørende, at der 
indføres ensartede regler for at løse 
problemet med den ringe 
forbrugermobilitet og især for at forbedre 
sammenligningen af 
betalingskontoydelser og -gebyrer og 
tilskynde til flytning af betalingskonti 
samt for at undgå, at forbrugere, der 
ønsker at købe en betalingskonto i 
udlandet, forskelsbehandles på grundlag 
af bopæl. Herudover et det meget vigtigt, 
at der træffes passende foranstaltninger til 
at fremme forbrugernes deltagelse i 
markedet for betalingskonti. Disse 
foranstaltninger vil tilskynde 
betalingstjenesteudbydere til at deltage i 
det indre marked og sikre lige 
konkurrencevilkår, hvilket vil skærpe 
konkurrencen og effektivisere 
ressourcefordelingen i EU's marked for 
finansielle detailtjenesteydelser til gavn for 
virksomheder og forbrugere.
Gennemsigtige oplysninger om gebyrer og 
flytningsmuligheder kombineret med 
retten til basale kontoydelser vil desuden 
gøre det nemmere for EU-borgere at 
bevæge sig frit og gøre indkøb i Unionen 
og dermed drage fordel af et fuldt 
fungerende indre marked for finansielle 
detailtjenesteydelser og bidrage til dets 
videre udvikling.

(8) Det er meget vigtigt, at der træffes 
passende foranstaltninger til at fremme 
forbrugernes deltagelse i markedet for 
betalingskonti. Disse foranstaltninger vil 
tilskynde betalingstjenesteudbydere til at 
deltage i det indre marked og sikre lige 
konkurrencevilkår, hvilket vil skærpe 
konkurrencen og effektivisere 
ressourcefordelingen i EU's marked for 
finansielle detailtjenesteydelser til gavn for 
virksomheder og forbrugere.

Or. en

Begrundelse

Der foreligger ikke megen dokumentation for, at EU-borgernes mobilitet primært skulle være 
hæmmet af manglende oplysninger om gebyrer eller flytningsmuligheder.

Ændringsforslag 131
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det er derfor afgørende, at der indføres 
ensartede regler for at løse problemet med 
den ringe forbrugermobilitet og især for at
forbedre sammenligningen af 
betalingskontoydelser og -gebyrer og 
tilskynde til flytning af betalingskonti samt 
for at undgå, at forbrugere, der ønsker at 
købe en betalingskonto i udlandet, 
forskelsbehandles på grundlag af bopæl. 
Herudover et det meget vigtigt, at der 
træffes passende foranstaltninger til at 
fremme forbrugernes deltagelse i markedet 
for betalingskonti. Disse foranstaltninger 
vil tilskynde betalingstjenesteudbydere til 
at deltage i det indre marked og sikre lige 
konkurrencevilkår, hvilket vil skærpe 
konkurrencen og effektivisere 
ressourcefordelingen i EU's marked for 
finansielle detailtjenesteydelser til gavn for 
virksomheder og forbrugere.
Gennemsigtige oplysninger om gebyrer og 
flytningsmuligheder kombineret med 
retten til basale kontoydelser vil desuden 
gøre det nemmere for EU-borgere at 
bevæge sig frit og gøre indkøb i Unionen 
og dermed drage fordel af et fuldt 
fungerende indre marked for finansielle 
detailtjenesteydelser og bidrage til dets 
videre udvikling.

(8) Det er derfor afgørende, at der indføres 
ensartede regler for at løse problemet med 
den ringe forbrugermobilitet og især for at 
forbedre sammenligningen af 
betalingskontoydelser og -gebyrer og 
tilskynde til flytning af betalingskonti. 
Herudover et det meget vigtigt, at der 
træffes passende foranstaltninger til at 
fremme forbrugernes deltagelse i markedet 
for betalingskonti. Disse foranstaltninger 
vil tilskynde betalingstjenesteudbydere til 
at deltage i det indre marked og sikre lige 
konkurrencevilkår, hvilket vil skærpe 
konkurrencen og effektivisere 
ressourcefordelingen i EU's marked for 
finansielle detailtjenesteydelser til gavn for 
virksomheder og forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 132
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det er derfor afgørende, at der indføres 
ensartede regler for at løse problemet med 
den ringe forbrugermobilitet og især for at 
forbedre sammenligningen af 

(8) For at give mulighed for effektiv og 
gnidningsløs finansiel mobilitet på lang 
sigt er det derfor afgørende, at der indføres 
ensartede regler for at løse problemet med 



PE516.948v02-00 14/168 AM\1002483DA.doc

DA

betalingskontoydelser og -gebyrer og 
tilskynde til flytning af betalingskonti samt 
for at undgå, at forbrugere, der ønsker at 
købe en betalingskonto i udlandet, 
forskelsbehandles på grundlag af bopæl. 
Herudover et det meget vigtigt, at der 
træffes passende foranstaltninger til at 
fremme forbrugernes deltagelse i markedet 
for betalingskonti. Disse foranstaltninger 
vil tilskynde betalingstjenesteudbydere til 
at deltage i det indre marked og sikre lige 
konkurrencevilkår, hvilket vil skærpe 
konkurrencen og effektivisere 
ressourcefordelingen i EU's marked for 
finansielle detailtjenesteydelser til gavn for 
virksomheder og forbrugere. 
Gennemsigtige oplysninger om gebyrer og 
flytningsmuligheder kombineret med retten 
til basale kontoydelser vil desuden gøre det 
nemmere for EU-borgere at bevæge sig frit 
og gøre indkøb i Unionen og dermed drage 
fordel af et fuldt fungerende indre marked 
for finansielle detailtjenesteydelser og 
bidrage til dets videre udvikling.

den ringe forbrugermobilitet og især for at 
forbedre sammenligningen af 
betalingskontoydelser og -gebyrer og 
tilskynde til flytning af betalingskonti samt 
for at undgå, at forbrugere, der ønsker at 
købe en betalingskonto i udlandet, 
forskelsbehandles på grundlag af bopæl. 
Herudover et det meget vigtigt, at der 
træffes passende foranstaltninger til at 
fremme forbrugernes deltagelse i markedet 
for betalingskonti. Disse foranstaltninger 
vil tilskynde betalingstjenesteudbydere til 
at deltage i det indre marked og sikre lige 
konkurrencevilkår, hvilket vil skærpe 
konkurrencen og effektivisere 
ressourcefordelingen i EU's marked for 
finansielle detailtjenesteydelser til gavn for 
virksomheder og forbrugere. 
Gennemsigtige oplysninger om gebyrer og 
flytningsmuligheder kombineret med retten 
til basale kontoydelser vil desuden gøre det 
nemmere for EU-borgere at bevæge sig frit 
og gøre indkøb i Unionen og dermed drage 
fordel af et fuldt fungerende indre marked 
for finansielle detailtjenesteydelser og 
bidrage til e-handelens vækst og det indre 
markeds videre udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 133
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Det er endvidere afgørende at sikre, 
at direktivet ikke hæmmer innovationen 
inden for området finansielle 
detailtjenesteydelser. Hvert år dukker der 
nye teknologier op, som nogle gange har 
potentiale til at gøre den nuværende 
betalingskontomodel forældet. Især bør 
mobilbanktjenester, peer-to-peer-tjenester 
og betalingskort med lagret værdi 
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fremføres som alternativer til traditionelle 
banktjenester. 

Or. en

Ændringsforslag 134
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Nærværende direktiv finder anvendelse 
på betalingskonti, der indehaves af 
forbrugere. Konti, der indehaves af 
virksomheder, også små og mellemstore 
virksomheder, medmindre de ejes 
personligt, falder derfor uden for dets 
anvendelsesområde. Desuden omfatter 
direktivet ikke opsparingskonti, der kan 
have mere begrænsede betalingsfunktioner.

(9) Nærværende direktiv finder anvendelse 
på betalingskonti, der indehaves af 
forbrugere. Konti, der indehaves af 
virksomheder, også små og mellemstore 
virksomheder, medmindre de ejes 
personligt, falder derfor uden for dets 
anvendelsesområde. Desuden omfatter 
direktivet ikke opsparingskonti, der kan 
have mere begrænsede betalingsfunktioner.
Direktivet finder ikke anvendelse på 
betalingstjenesteudbydere, der 
udelukkende opererer som online 
udbydere af e-betalingskonti.

Or. en

Ændringsforslag 135
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Nærværende direktiv finder anvendelse 
på betalingskonti, der indehaves af 
forbrugere. Konti, der indehaves af 
virksomheder, også små og mellemstore 
virksomheder, medmindre de ejes 
personligt, falder derfor uden for dets 
anvendelsesområde. Desuden omfatter 
direktivet ikke opsparingskonti, der kan 

(9) Nærværende direktiv finder anvendelse 
på betalingskonti, der indehaves af 
forbrugere. Konti, der indehaves af 
virksomheder, også små og mellemstore 
virksomheder, medmindre de ejes 
personligt, falder derfor uden for dets 
anvendelsesområde. Desuden omfatter 
direktivet ikke opsparingskonti, der kan 
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have mere begrænsede betalingsfunktioner. have mere begrænsede betalingsfunktioner.
Direktivet omfatter heller ikke kreditkort, 
som ikke er afgørende for at nå direktivets 
mål om at styrke den finansielle inklusion 
og det indre marked. 

Or. en

Ændringsforslag 136
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det er vigtigt for forbrugerne at kunne 
forstå gebyrer, således at de kan 
sammenligne tilbud fra forskellige 
betalingstjenesteudbydere og træffe 
informerede beslutninger om, hvilken 
konto der bedst modsvarer deres behov. 
Gebyrer kan ikke sammenlignes, hvis 
betalingstjenesteudbyderne anvender 
forskellig terminologi for de samme 
betalingstjenester og præsenterer 
oplysningerne forskelligt. Standardiseret 
terminologi kombineret med målrettede 
oplysninger om gebyrer for de mest 
repræsentative betalingstjenester 
præsenteret på en ensartet måde kan være 
en hjælp til forbrugerne til både at forstå og 
sammenligne gebyrer.

(11) Det er vigtigt for forbrugerne at kunne 
forstå gebyrer, således at de kan 
sammenligne tilbud fra forskellige 
betalingstjenesteudbydere og træffe 
informerede beslutninger om, hvilken 
konto der bedst modsvarer deres behov. I 
den forbindelse spiller de forbundne 
tjenesteydelser og kvaliteten af tilbuddene 
en væsentlig rolle, som ikke må 
nedprioriteres ved sammenligning af
gebyrer. Gebyrer kan ikke sammenlignes, 
hvis betalingstjenesteudbyderne anvender 
forskellig terminologi for de samme 
betalingstjenester og præsenterer 
oplysningerne forskelligt. Standardiseret 
terminologi kombineret med målrettede 
oplysninger om gebyrer for de mest 
repræsentative betalingstjenester 
præsenteret på en ensartet måde kan være 
en hjælp til forbrugerne til både at forstå og 
sammenligne gebyrer.

Or. de

Ændringsforslag 137
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det er vigtigt for forbrugerne at kunne 
forstå gebyrer, således at de kan 
sammenligne tilbud fra forskellige 
betalingstjenesteudbydere og træffe 
informerede beslutninger om, hvilken 
konto der bedst modsvarer deres behov. 
Gebyrer kan ikke sammenlignes, hvis 
betalingstjenesteudbyderne anvender 
forskellig terminologi for de samme 
betalingstjenester og præsenterer 
oplysningerne forskelligt. Standardiseret 
terminologi kombineret med målrettede 
oplysninger om gebyrer for de mest 
repræsentative betalingstjenester 
præsenteret på en ensartet måde kan være 
en hjælp til forbrugerne til både at forstå og 
sammenligne gebyrer.

(11) Det er vigtigt for forbrugerne at kunne 
forstå gebyrer, således at de kan 
sammenligne tilbud fra forskellige 
betalingstjenesteudbydere og træffe 
informerede beslutninger om, hvilken 
konto der bedst modsvarer deres behov. 
Gebyrer kan ikke sammenlignes, hvis 
betalingstjenesteudbyderne anvender 
forskellig terminologi for de samme 
betalingstjenester og præsenterer 
oplysningerne forskelligt. Standardiseret 
terminologi kombineret med målrettede 
oplysninger om gebyrer for de mest 
repræsentative betalingstjenester 
præsenteret på en ensartet måde kan være 
en hjælp til forbrugerne til både at forstå og 
sammenligne gebyrer på nationalt plan.
Det må dog erkendes, at der er enorme 
forskelle medlemsstaterne imellem. Det 
kan være umuligt for medlemsstater med 
frie modeller for detailbankydelser at 
identificere et stort antal udtryk og 
definitioner for gebyrer.

Or. en

Ændringsforslag 138
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det er vigtigt for forbrugerne at kunne 
forstå gebyrer, således at de kan 
sammenligne tilbud fra forskellige 
betalingstjenesteudbydere og træffe 
informerede beslutninger om, hvilken 
konto der bedst modsvarer deres behov. 
Gebyrer kan ikke sammenlignes, hvis 
betalingstjenesteudbyderne anvender 
forskellig terminologi for de samme 
betalingstjenester og præsenterer 

(11) Det er vigtigt for forbrugerne at kunne 
forstå gebyrer, således at de kan 
sammenligne tilbud fra forskellige 
betalingstjenesteudbydere og træffe 
informerede beslutninger om, hvilken 
konto der bedst modsvarer deres behov. 
Gebyrer kan ikke sammenlignes, hvis 
betalingstjenesteudbyderne anvender 
forskellig terminologi for de samme 
betalingstjenester og præsenterer 
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oplysningerne forskelligt. Standardiseret 
terminologi kombineret med målrettede 
oplysninger om gebyrer for de mest 
repræsentative betalingstjenester 
præsenteret på en ensartet måde kan være 
en hjælp til forbrugerne til både at forstå og 
sammenligne gebyrer.

oplysningerne forskelligt. Standardiseret 
terminologi kombineret med målrettede 
oplysninger om gebyrer for de mest 
repræsentative betalingstjenester
præsenteret på en ensartet måde kan være 
en hjælp til forbrugerne til både at forstå og 
sammenligne gebyrer på nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 139
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Hvad der vil gavne forbrugerne mest,
er kortfattede oplysninger, som er nemme 
at sammenligne de forskellige 
betalingstjenesteudbydere imellem. De 
værktøjer, der stilles til rådighed for 
forbrugerne, til sammenligning af tilbud 
om betalingskonti, vil ikke virke positivt, 
hvis den tid, det tager at gennemgå lange 
lister over gebyrer for forskellige tilbud, 
ikke står mål med fordelen ved at vælge 
det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 
Derfor bør terminologien for gebyrer kun 
standardiseres for de mest repræsentative 
udtryk og definitioner i medlemsstaterne, 
så man undgår risikoen for, at der gives for 
mange oplysninger.

(12) Forbrugerne har brug for 
oplysninger om gebyrer i forbindelse med 
deres betalingskonto, der er kortfattede og
nemme at sammenligne de forskellige 
betalingstjenesteudbydere imellem. I 
denne forbindelse vedtog EF direktiv 
2007/64/EF, som fastsætter regler for 
gennemsigtighed i betingelserne for og 
oplysningskravene til 
betalingstransaktioner. Terminologien for 
gebyrer bør kun standardiseres for de mest 
repræsentative udtryk og definitioner i 
medlemsstaterne, så man undgår risikoen 
for, at der gives for mange oplysninger.

Or. en

Begrundelse

For at skabe sammenhæng med betalingstjenestedirektivet og undgå eventuelle 
uoverensstemmelser ville det have været mere logisk at tage fat på gebyrernes 
gennemsigtighed i betalingstjenestedirektivet, som for øjeblikket er under revision. For at 
undgå dobbeltstandarder er det under alle omstændigheder vigtigt, at direktivets 
bestemmelser om oplysninger om gebyrer koordineres med bestemmelserne i afsnit III i 
betalingstjenestedirektivet og med betalingstjenestedirektivets afsnit VI om 
gennemsigtighedsbestemmelser, som udstedes af de nationale myndigheder. 
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Ændringsforslag 140
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Hvad der vil gavne forbrugerne mest, 
er kortfattede oplysninger, som er nemme 
at sammenligne de forskellige 
betalingstjenesteudbydere imellem. De 
værktøjer, der stilles til rådighed for 
forbrugerne, til sammenligning af tilbud 
om betalingskonti, vil ikke virke positivt, 
hvis den tid, det tager at gennemgå lange 
lister over gebyrer for forskellige tilbud, 
ikke står mål med fordelen ved at vælge 
det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 
Derfor bør terminologien for gebyrer kun 
standardiseres for de mest repræsentative 
udtryk og definitioner i medlemsstaterne, 
så man undgår risikoen for, at der gives for 
mange oplysninger.

(12) Hvad der vil gavne forbrugerne mest, 
er kortfattede oplysninger, som er nemme 
at sammenligne de forskellige 
betalingstjenesteudbydere imellem. De 
værktøjer, der stilles til rådighed for 
forbrugerne, til sammenligning af tilbud 
om betalingskonti, vil ikke virke positivt, 
hvis den tid, det tager at gennemgå lange 
lister over gebyrer for forskellige tilbud, 
ikke står mål med fordelen ved at vælge 
det økonomisk mest fordelagtige tilbud. En 
liste over de betalingstjenester, der tegner 
sig for 80 % af de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan, er derfor den 
bedste tilgang med henblik på at 
repræsentere størstedelen af de mest 
repræsentative betalingstjenester og tage 
højde for de i de enkelte medlemsstater 
udbudte tjenesters særkendetegn. Derfor 
bør terminologien for gebyrer kun 
standardiseres for de mest repræsentative 
udtryk og definitioner i medlemsstaterne, 
så man undgår risikoen for, at der gives for 
mange oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 141
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Hvad der vil gavne forbrugerne mest, (12) Hvad der vil gavne forbrugerne mest, 
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er kortfattede oplysninger, som er nemme 
at sammenligne de forskellige 
betalingstjenesteudbydere imellem. De 
værktøjer, der stilles til rådighed for 
forbrugerne, til sammenligning af tilbud 
om betalingskonti, vil ikke virke positivt, 
hvis den tid, det tager at gennemgå lange 
lister over gebyrer for forskellige tilbud, 
ikke står mål med fordelen ved at vælge 
det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 
Derfor bør terminologien for gebyrer kun 
standardiseres for de mest repræsentative 
udtryk og definitioner i medlemsstaterne, 
så man undgår risikoen for, at der gives for 
mange oplysninger.

er kortfattede oplysninger, som er nemme 
at sammenligne de forskellige 
betalingstjenesteudbydere imellem. De 
værktøjer, der stilles til rådighed for 
forbrugerne, til sammenligning af tilbud 
om betalingskonti, vil ikke virke positivt, 
hvis den tid, det tager at gennemgå lange 
lister over gebyrer for forskellige tilbud, 
ikke står mål med fordelen ved at vælge 
det økonomisk mest fordelagtige tilbud. En 
liste over de betalingstjenester, der tegner 
sig for 80 % af de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan, er derfor den 
bedste tilgang med henblik på at 
repræsentere størstedelen af de mest 
repræsentative betalingstjenester og tage 
højde for de i de enkelte medlemsstater 
udbudte tjenesters særkendetegn. Derfor 
bør terminologien for gebyrer kun 
standardiseres for de mest repræsentative 
udtryk og definitioner i medlemsstaterne, 
så man undgår risikoen for, at der gives for 
mange oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 142
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Terminologien for gebyrer bør 
fastlægges af kompetente nationale 
myndigheder, så der kan tages hensyn til 
de lokale markeders særkendetegn. For at 
blive betragtet som repræsentativ bør en 
tjenesteydelse være omfattet af et gebyr 
hos mindst en betalingstjenesteudbyder i 
medlemsstaterne. Desuden bør 
terminologien for gebyrer, når det er 
muligt, standardiseres på EU-plan for at 
muliggøre sammenligning i hele Unionen. 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 

(13) Terminologien for gebyrer bør 
fastlægges af kompetente nationale 
myndigheder, så der kan tages hensyn til 
de lokale markeders særkendetegn. For at 
blive betragtet som repræsentativ bør en 
tjenesteydelse være omfattet af et gebyr 
hos mindst en betalingstjenesteudbyder i 
medlemsstaterne.
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(EBA) bør etablere retningslinjer, som 
medlemsstaterne kan støtte sig til, når de 
fastlægger de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan.

Or. en

Begrundelse

Holdt op mod de hermed forbundne administrative omkostninger fremgår det ikke klart, at 
terminologistandardiseringsprocessen vil medføre en reel fordel.

Ændringsforslag 143
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Terminologien for gebyrer bør 
fastlægges af kompetente nationale 
myndigheder, så der kan tages hensyn til 
de lokale markeders særkendetegn. For at 
blive betragtet som repræsentativ bør en 
tjenesteydelse være omfattet af et gebyr 
hos mindst en betalingstjenesteudbyder i 
medlemsstaterne. Desuden bør 
terminologien for gebyrer, når det er 
muligt, standardiseres på EU-plan for at 
muliggøre sammenligning i hele Unionen.
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
(EBA) bør etablere retningslinjer, som 
medlemsstaterne kan støtte sig til, når de 
fastlægger de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan.

(13) Terminologien for gebyrer bør 
fastlægges af kompetente nationale 
myndigheder, så der kan tages hensyn til 
de lokale markeders særkendetegn. For at 
blive betragtet som repræsentativ bør en 
tjenesteydelse være omfattet af et gebyr 
hos mindst en betalingstjenesteudbyder i 
medlemsstaterne. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA) bør etablere 
retningslinjer, som medlemsstaterne kan 
støtte sig til, når de fastlægger de mest 
repræsentative betalingstjenester, for 
hvilke der opkræves gebyr på nationalt 
plan.

Or. en

Ændringsforslag 144
Philippe De Backer
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Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Terminologien for gebyrer bør 
fastlægges af kompetente nationale 
myndigheder, så der kan tages hensyn til 
de lokale markeders særkendetegn. For at 
blive betragtet som repræsentativ bør en 
tjenesteydelse være omfattet af et gebyr 
hos mindst en betalingstjenesteudbyder i 
medlemsstaterne. Desuden bør
terminologien for gebyrer, når det er 
muligt, standardiseres på EU-plan for at 
muliggøre sammenligning i hele Unionen. 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
(EBA) bør etablere retningslinjer, som 
medlemsstaterne kan støtte sig til, når de 
fastlægger de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan.

(13) Terminologien for gebyrer bør 
fastlægges af kompetente nationale 
myndigheder, så der kan tages hensyn til 
de lokale markeders særkendetegn. For at 
blive betragtet som repræsentativ bør en 
tjenesteydelse være omfattet af et gebyr 
hos mindst en betalingstjenesteudbyder i 
medlemsstaterne. Desuden bør der 
udarbejdes en standardiseret liste over 
definitioner på EU-plan, når det er muligt, 
for at muliggøre sammenligning i hele 
Unionen. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA) bør etablere 
retningslinjer, som medlemsstaterne kan 
støtte sig til, når de fastlægger de mest 
repræsentative betalingstjenester, for 
hvilke der opkræves gebyr på nationalt 
plan.

Or. en

Ændringsforslag 145
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Terminologien for gebyrer bør 
fastlægges af kompetente nationale 
myndigheder, så der kan tages hensyn til 
de lokale markeders særkendetegn. For at 
blive betragtet som repræsentativ bør en 
tjenesteydelse være omfattet af et gebyr 
hos mindst en betalingstjenesteudbyder i 
medlemsstaterne. Desuden bør 
terminologien for gebyrer, når det er 
muligt, standardiseres på EU-plan for at 
muliggøre sammenligning i hele Unionen. 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
(EBA) bør etablere retningslinjer, som 

(13) Terminologien for gebyrer bør 
fastlægges af kompetente nationale 
myndigheder, så der kan tages hensyn til 
de lokale markeders særkendetegn. For at 
blive betragtet som repræsentativ bør en 
tjenesteydelse være omfattet af et gebyr
eller tilbydes vederlagsfrit hos mindst en 
betalingstjenesteudbyder i 
medlemsstaterne. Desuden bør 
terminologien for gebyrer, når det er 
muligt, standardiseres på EU-plan for at 
muliggøre sammenligning i hele Unionen. 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
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medlemsstaterne kan støtte sig til, når de 
fastlægger de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan.

(EBA) bør etablere retningslinjer, som 
medlemsstaterne kan støtte sig til, når de 
fastlægger de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr, eller som tilbydes vederlagsfrit på 
nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 146
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Når de kompetente nationale 
myndigheder har fastlagt en foreløbig 
liste over de mest repræsentative tjenester, 
for hvilke der opkræves gebyr på nationalt 
plan, med tilhørende udtryk og 
definitioner, bør Kommissionen 
gennemgå dem for ved hjælp af 
delegerede retsakter at identificere de 
tjenester, der er fælles for et flertal af 
medlemsstaterne, og foreslå 
standardiserede udtryk og definitioner 
herfor på EU-plan.

udgår

Or. en

Begrundelse

Holdt op mod de hermed forbundne administrative omkostninger fremgår det ikke klart, at 
terminologistandardiseringsprocessen vil medføre en reel fordel.

Ændringsforslag 147
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Når de kompetente nationale 
myndigheder har fastlagt en foreløbig liste 
over de mest repræsentative tjenester, for 
hvilke der opkræves gebyr på nationalt 
plan, med tilhørende udtryk og 
definitioner, bør Kommissionen gennemgå 
dem for ved hjælp af delegerede retsakter
at identificere de tjenester, der er fælles for 
et flertal af medlemsstaterne, og foreslå 
standardiserede udtryk og definitioner 
herfor på EU-plan.

(14) Når de kompetente nationale 
myndigheder har fastlagt en foreløbig liste 
over de mest repræsentative tjenester, for 
hvilke der opkræves gebyr på nationalt 
plan, med tilhørende udtryk og 
definitioner, kan Kommissionen gennemgå 
dem og komme med henstillinger 
vedrørende de tjenester, der er fælles for et 
flertal af medlemsstaterne, og foreslå 
standardiserede udtryk og definitioner 
herfor på EU-plan.

Or. de

Ændringsforslag 148
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Når de kompetente nationale 
myndigheder har fastlagt en foreløbig liste 
over de mest repræsentative tjenester, for 
hvilke der opkræves gebyr på nationalt 
plan, med tilhørende udtryk og
definitioner, bør Kommissionen gennemgå 
dem for ved hjælp af delegerede retsakter
at identificere de tjenester, der er fælles for 
et flertal af medlemsstaterne, og foreslå
standardiserede udtryk og definitioner
herfor på EU-plan.

(14) Når de kompetente nationale 
myndigheder har fastlagt en foreløbig liste 
over de mest repræsentative tjenester, for 
hvilke der opkræves gebyr på nationalt 
plan, med definitioner, bør Kommissionen 
gennemgå dem for ved hjælp af delegerede 
retsakter at identificere de tjenester, der er 
fælles for et flertal af medlemsstaterne, og 
foreslå en standardiseret liste over
definitioner på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 149
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Når de kompetente nationale 
myndigheder har fastlagt en foreløbig liste 
over de mest repræsentative tjenester, for 
hvilke der opkræves gebyr på nationalt 
plan, med tilhørende udtryk og 
definitioner, bør Kommissionen gennemgå 
dem for ved hjælp af delegerede retsakter
at identificere de tjenester, der er fælles for 
et flertal af medlemsstaterne, og foreslå 
standardiserede udtryk og definitioner 
herfor på EU-plan.

(14) Når de kompetente nationale 
myndigheder har fastlagt en foreløbig liste 
over de mest repræsentative tjenester, for 
hvilke der opkræves gebyr, eller som 
tilbydes vederlagsfrit på nationalt plan, 
med tilhørende udtryk og definitioner, bør 
Kommissionen gennemgå dem for ved 
hjælp af delegerede retsakter at identificere 
de tjenester, der er fælles for et flertal af 
medlemsstaterne, og foreslå 
standardiserede udtryk og definitioner 
herfor på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 150
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Når de kompetente nationale 
myndigheder har fastlagt en foreløbig liste 
over de mest repræsentative tjenester, for 
hvilke der opkræves gebyr på nationalt 
plan, med tilhørende udtryk og 
definitioner, bør Kommissionen gennemgå 
dem for ved hjælp af delegerede retsakter
at identificere de tjenester, der er fælles for 
et flertal af medlemsstaterne, og foreslå 
standardiserede udtryk og definitioner 
herfor på EU-plan.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 151
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Al standardiseret terminologi for 
gebyrer på EU-plan og nationalt plan bør 
være så klar og kortfattet som muligt.

Or. en

Ændringsforslag 152
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at gøre det nemmere for 
forbrugerne at sammenligne gebyrer for 
betalingskonti i det indre marked bør 
betalingstjenesteudbyderne stille en liste 
over gebyrer, der opkræves for de tjenester, 
der er opstillet i forbindelse med den 
standardiserede terminologi, til rådighed 
for forbrugerne. Dette forventes også at 
bidrage til at skabe lige vilkår for 
kreditinstitutter, der konkurrerer med 
hinanden på markedet for betalingskonti. 
Gebyroplysningsdokumentet bør kun 
indeholde oplysninger om de mest 
repræsentative betalingstjenester i hver 
medlemsstat og bør anvende de udtryk og 
definitioner, der er fastlagt på EU-plan, 
når det er relevant. For at hjælpe 
forbrugerne med at forstå de gebyrer, de 
skal betale for deres betalingskonto, bør 
der stilles et glossar med forklaringer af 
mindst de gebyrer og tjenesteydelser, der er 
omfattet af listen, til rådighed for dem. 
Glossaret bør fungere som et nyttigt 
værktøj til at fremme en bedre forståelse af 
gebyrer og dermed medvirke til at sætte 
forbrugerne i stand til at vælge fra et 
bredere udvalg af betalingskontotilbud. 
Betalingstjenesteudbyderne bør også 
forpligtes til mindst en gang om året at 
oplyse forbrugerne om alle de gebyrer, der 

(15) For at gøre det nemmere for 
forbrugerne at sammenligne gebyrer for 
betalingskonti i det indre marked bør 
betalingstjenesteudbyderne stille en liste 
over gebyrer, der opkræves for de tjenester, 
der er opstillet i forbindelse med den 
standardiserede terminologi, til rådighed 
for forbrugerne på nationalt plan. Dette 
forventes også at bidrage til at skabe lige 
vilkår for kreditinstitutter, der konkurrerer 
med hinanden på markedet for 
betalingskonti. 
Gebyroplysningsdokumentet bør kun 
indeholde oplysninger om de mest 
repræsentative betalingstjenester i hver 
medlemsstat. For at hjælpe forbrugerne 
med at forstå de gebyrer, de skal betale for 
deres betalingskonto, bør der stilles et 
glossar med forklaringer af mindst de 
gebyrer og tjenesteydelser, der er omfattet 
af listen, til rådighed for dem på 
anmodning på et varigt medium og på et 
sted, som er tilgængeligt for forbrugerne, 
samt i elektronisk form på 
betalingstjenesteudbydernes websteder. 
Glossaret bør fungere som et nyttigt 
værktøj til at fremme en bedre forståelse af 
gebyrer og dermed medvirke til at sætte 
forbrugerne i stand til at vælge fra et 
bredere udvalg af betalingskontotilbud. 
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er opkrævet i forbindelse med deres konto. 
Disse oplysninger bør gives i form af en til 
formålet udarbejdet sammenfatning. Den 
bør indeholde en fuldstændig oversigt over 
de opkrævede gebyrer, så forbrugeren kan 
forstå, hvad der er betalt for, og tage 
stilling til, om han/hun bør ændre sit 
forbrugsmønster eller skifte til en anden 
udbyder. Hvis de oplysninger, der gives 
om gebyrer efterfølgende, dækker de 
samme tjenester som de oplysninger, der 
gives på forhånd, vil den positive virkning 
være optimal.

Betalingstjenesteudbyderne bør også 
forpligtes til mindst en gang om året at 
oplyse forbrugerne om alle de gebyrer, der 
er opkrævet i forbindelse med deres konto. 
Disse oplysninger bør gives i form af en til 
formålet udarbejdet sammenfatning. Den 
bør indeholde en fuldstændig oversigt over 
de opkrævede gebyrer, så forbrugeren kan 
forstå, hvad der er betalt for, og tage 
stilling til, om han/hun bør ændre sit 
forbrugsmønster eller skifte til en anden 
udbyder. Hvis de oplysninger, der gives 
om gebyrer efterfølgende, dækker de 
samme tjenester som de oplysninger, der 
gives på forhånd, vil den positive virkning 
være optimal.

Or. en

Ændringsforslag 153
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at gøre det nemmere for 
forbrugerne at sammenligne gebyrer for 
betalingskonti i det indre marked bør 
betalingstjenesteudbyderne stille en liste 
over gebyrer, der opkræves for de tjenester, 
der er opstillet i forbindelse med den 
standardiserede terminologi, til rådighed 
for forbrugerne. Dette forventes også at 
bidrage til at skabe lige vilkår for 
kreditinstitutter, der konkurrerer med 
hinanden på markedet for betalingskonti. 
Gebyroplysningsdokumentet bør kun 
indeholde oplysninger om de mest 
repræsentative betalingstjenester i hver 
medlemsstat og bør anvende de udtryk og 
definitioner, der er fastlagt på EU-plan, når 
det er relevant. For at hjælpe forbrugerne 
med at forstå de gebyrer, de skal betale for 
deres betalingskonto, bør der stilles et 
glossar med forklaringer af mindst de 

(15) For at gøre det nemmere for 
forbrugerne at sammenligne gebyrer for 
betalingskonti i det indre marked bør 
betalingstjenesteudbyderne stille en liste 
over gebyrer, der opkræves for de tjenester, 
der er opstillet i forbindelse med den 
standardiserede terminologi, samt i 
påkommende tilfælde alle andre tjenester, 
der er knyttet til kontoen, til rådighed for 
forbrugerne. Dette forventes også at 
bidrage til at skabe lige vilkår for 
kreditinstitutter, der konkurrerer med 
hinanden på markedet for betalingskonti. 
Gebyroplysningsdokumentet bør være 
baseret på standardiseret terminologi 
vedrørende de mest repræsentative 
betalingstjenester i hver medlemsstat og 
bør anvende de udtryk og definitioner, der 
er fastlagt på EU-plan, når det er relevant. 
For at hjælpe forbrugerne med at forstå de 
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gebyrer og tjenesteydelser, der er omfattet 
af listen, til rådighed for dem. Glossaret 
bør fungere som et nyttigt værktøj til at 
fremme en bedre forståelse af gebyrer og 
dermed medvirke til at sætte forbrugerne i 
stand til at vælge fra et bredere udvalg af 
betalingskontotilbud. 
Betalingstjenesteudbyderne bør også 
forpligtes til mindst en gang om året at 
oplyse forbrugerne om alle de gebyrer, der 
er opkrævet i forbindelse med deres konto. 
Disse oplysninger bør gives i form af en til 
formålet udarbejdet sammenfatning. Den 
bør indeholde en fuldstændig oversigt over 
de opkrævede gebyrer, så forbrugeren kan 
forstå, hvad der er betalt for, og tage 
stilling til, om han/hun bør ændre sit 
forbrugsmønster eller skifte til en anden 
udbyder. Hvis de oplysninger, der gives 
om gebyrer efterfølgende, dækker de 
samme tjenester som de oplysninger, der 
gives på forhånd, vil den positive virkning 
være optimal.

gebyrer, de skal betale for deres 
betalingskonto, bør der stilles et glossar 
med forklaringer af alle de gebyrer og 
tjenesteydelser, der er omfattet af listen, til 
rådighed for dem. Glossaret bør fungere 
som et nyttigt værktøj til at fremme en 
bedre forståelse af gebyrer og dermed 
medvirke til at sætte forbrugerne i stand til 
at vælge fra et bredere udvalg af 
betalingskontotilbud. 
Betalingstjenesteudbyderne bør også 
forpligtes til mindst en gang om året at 
oplyse forbrugerne om alle de gebyrer, der 
er opkrævet, og de renter, der er modtaget 
og betalt i forbindelse med deres konto. 
Disse oplysninger bør gives i form af en til 
formålet udarbejdet sammenfatning. Den 
bør indeholde en fuldstændig oversigt over 
de opkrævede gebyrer og de modtagne og 
betalte renter, så forbrugeren kan forstå,
hvilke gebyrer og renter der er betalt og 
modtaget, og tage stilling til, om han/hun 
bør ændre sit forbrugsmønster eller skifte 
til en anden udbyder. Hvis de oplysninger, 
der gives om gebyrer efterfølgende, 
dækker de samme tjenester som de 
oplysninger, der gives på forhånd, vil den 
positive virkning være optimal.
Forbrugere, der anmoder herom, bør 
have tilsendt gebyropgørelsen i 
papirformat. I andre tilfælde kan 
opgørelsen udsendes elektronisk.

Or. en

Ændringsforslag 154
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at gøre det nemmere for 
forbrugerne at sammenligne gebyrer for 
betalingskonti i det indre marked bør 
betalingstjenesteudbyderne stille en liste 

(15) For at gøre det nemmere for 
forbrugerne at sammenligne gebyrer for 
betalingskonti i det indre marked bør 
betalingstjenesteudbyderne stille en liste 



AM\1002483DA.doc 29/168 PE516.948v02-00

DA

over gebyrer, der opkræves for de tjenester, 
der er opstillet i forbindelse med den 
standardiserede terminologi, til rådighed 
for forbrugerne. Dette forventes også at 
bidrage til at skabe lige vilkår for 
kreditinstitutter, der konkurrerer med 
hinanden på markedet for betalingskonti. 
Gebyroplysningsdokumentet bør kun 
indeholde oplysninger om de mest 
repræsentative betalingstjenester i hver 
medlemsstat og bør anvende de udtryk og 
definitioner, der er fastlagt på EU-plan, 
når det er relevant. For at hjælpe 
forbrugerne med at forstå de gebyrer, de 
skal betale for deres betalingskonto, bør 
der stilles et glossar med forklaringer af 
mindst de gebyrer og tjenesteydelser, der er 
omfattet af listen, til rådighed for dem. 
Glossaret bør fungere som et nyttigt 
værktøj til at fremme en bedre forståelse af 
gebyrer og dermed medvirke til at sætte 
forbrugerne i stand til at vælge fra et 
bredere udvalg af betalingskontotilbud. 
Betalingstjenesteudbyderne bør også 
forpligtes til mindst en gang om året at 
oplyse forbrugerne om alle de gebyrer, der 
er opkrævet i forbindelse med deres konto. 
Disse oplysninger bør gives i form af en til 
formålet udarbejdet sammenfatning. Den 
bør indeholde en fuldstændig oversigt over 
de opkrævede gebyrer, så forbrugeren kan 
forstå, hvad der er betalt for, og tage 
stilling til, om han/hun bør ændre sit 
forbrugsmønster eller skifte til en anden 
udbyder. Hvis de oplysninger, der gives 
om gebyrer efterfølgende, dækker de 
samme tjenester som de oplysninger, der 
gives på forhånd, vil den positive virkning 
være optimal.

over gebyrer, der opkræves for de tjenester, 
der er opstillet i forbindelse med den 
standardiserede terminologi, til rådighed 
for forbrugerne på nationalt plan. Dette 
forventes også at bidrage til at skabe lige 
vilkår for kreditinstitutter, der konkurrerer 
med hinanden på markedet for 
betalingskonti. 
Gebyroplysningsdokumentet bør kun 
indeholde oplysninger om de mest 
repræsentative betalingstjenester i hver 
medlemsstat. For at hjælpe forbrugerne 
med at forstå de gebyrer, de skal betale for 
deres betalingskonto, bør der stilles et 
glossar med forklaringer af mindst de 
gebyrer og tjenesteydelser, der er omfattet 
af listen, til rådighed for dem. Glossaret 
bør fungere som et nyttigt værktøj til at 
fremme en bedre forståelse af gebyrer og 
dermed medvirke til at sætte forbrugerne i 
stand til at vælge fra et bredere udvalg af 
betalingskontotilbud. 
Betalingstjenesteudbyderne bør også 
forpligtes til mindst en gang om året at 
oplyse forbrugerne om alle de gebyrer, der 
er opkrævet i forbindelse med deres konto. 
Disse oplysninger bør gives i form af en til 
formålet udarbejdet sammenfatning. Den 
bør indeholde en fuldstændig oversigt over 
de opkrævede gebyrer, så forbrugeren kan 
forstå, hvad der er betalt for, og tage 
stilling til, om han/hun bør ændre sit 
forbrugsmønster eller skifte til en anden 
udbyder. Hvis de oplysninger, der gives 
om gebyrer efterfølgende, dækker de 
samme tjenester som de oplysninger, der 
gives på forhånd, vil den positive virkning 
være optimal.

Or. en

Begrundelse

Holdt op mod de hermed forbundne administrative omkostninger fremgår det ikke klart, at 
terminologistandardiseringsprocessen vil medføre en reel fordel.
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Ændringsforslag 155
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at imødekomme forbrugernes 
behov er det nødvendigt at sikre, at 
oplysninger om gebyrer for betalingskonti 
er præcise, klare og sammenlignelige. Der 
bør derfor i dette direktiv fastlægges 
fælles præsentationskrav til 
gebyroplysningsdokumentet og 
gebyropgørelsen, så det sikres, at de er 
forståelige og sammenlignelige for 
forbrugerne. Alle 
gebyroplysningsdokumenter og 
gebyropgørelser i alle medlemsstater bør 
have samme udformning, rækkefølgen af 
enkeltoplysninger bør være den samme, 
og de bør anvende de samme betegnelser 
for kategorier, så forbrugerne kan 
sammenligne dokumenterne og således 
forstå og anvende oplysningerne bedst 
muligt. Gebyroplysningsdokumentet og 
gebyropgørelsen bør klart kunne skelnes 
fra anden kommunikation. De bør være 
kendetegnet ved et fælles symbol.

(16) For at imødekomme forbrugernes 
behov er det nødvendigt at sikre, at 
oplysninger om gebyrer for betalingskonti 
er præcise, klare og sammenlignelige.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at fastsætte så mange detaljer for gebyroplysningsdokumentet i et 
direktiv. 

Ændringsforslag 156
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at imødekomme forbrugernes (16) For at imødekomme forbrugernes 
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behov er det nødvendigt at sikre, at 
oplysninger om gebyrer for betalingskonti 
er præcise, klare og sammenlignelige. Der 
bør derfor i dette direktiv fastlægges 
fælles præsentationskrav til 
gebyroplysningsdokumentet og 
gebyropgørelsen, så det sikres, at de er 
forståelige og sammenlignelige for 
forbrugerne. Alle 
gebyroplysningsdokumenter og 
gebyropgørelser i alle medlemsstater bør 
have samme udformning, rækkefølgen af 
enkeltoplysninger bør være den samme, 
og de bør anvende de samme betegnelser 
for kategorier, så forbrugerne kan 
sammenligne dokumenterne og således 
forstå og anvende oplysningerne bedst 
muligt. Gebyroplysningsdokumentet og 
gebyropgørelsen bør klart kunne skelnes 
fra anden kommunikation. De bør være 
kendetegnet ved et fælles symbol.

behov er det nødvendigt at sikre, at 
oplysninger om gebyrer for betalingskonti 
er præcise, klare og sammenlignelige.

Or. en

Ændringsforslag 157
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at sikre ensartet anvendelse af 
den gældende EU-terminologi i hele 
Unionen bør medlemsstaterne forpligte 
betalingstjenesteudbyderne til at anvende 
EU-terminologien sammen med den 
resterende standardiserede nationale 
terminologi, som er udpeget i den 
foreløbige liste, når de kommunikerer 
med forbrugerne, herunder i 
gebyroplysningsdokumentet og 
gebyropgørelsen. 
Betalingstjenesteudbydere kan anvende 
handelsnavne for tjenesteydelser, 
undtagen i gebyroplysningsdokumentet og 

udgår
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gebyropgørelsen.

Or. en

Begrundelse

Holdt op mod de hermed forbundne administrative omkostninger fremgår det ikke klart, at 
terminologistandardiseringsprocessen vil medføre en reel fordel.

Ændringsforslag 158
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at sikre ensartet anvendelse af 
den gældende EU-terminologi i hele 
Unionen bør medlemsstaterne forpligte 
betalingstjenesteudbyderne til at anvende 
EU-terminologien sammen med den 
resterende standardiserede nationale 
terminologi, som er udpeget i den 
foreløbige liste, når de kommunikerer 
med forbrugerne, herunder i 
gebyroplysningsdokumentet og 
gebyropgørelsen. 
Betalingstjenesteudbydere kan anvende 
handelsnavne for tjenesteydelser, 
undtagen i gebyroplysningsdokumentet og 
gebyropgørelsen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 159
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at sikre ensartet anvendelse af den 
gældende EU-terminologi i hele Unionen 

(17) For at sikre ensartet anvendelse af den 
gældende EU-terminologi i hele Unionen 
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bør medlemsstaterne forpligte 
betalingstjenesteudbyderne til at anvende
EU-terminologien sammen med den 
resterende standardiserede nationale 
terminologi, som er udpeget i den 
foreløbige liste, når de kommunikerer med 
forbrugerne, herunder i 
gebyroplysningsdokumentet og 
gebyropgørelsen. 
Betalingstjenesteudbydere kan anvende 
handelsnavne for tjenesteydelser, undtagen 
i gebyroplysningsdokumentet og 
gebyropgørelsen.

bør medlemsstaterne forpligte 
betalingstjenesteudbyderne til at anvende
den EU-standardiserede liste, når de 
kommunikerer med forbrugerne, herunder i 
gebyroplysningsdokumentet og 
gebyropgørelsen. 
Betalingstjenesteudbydere kan anvende 
handelsnavne for tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 160
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at sikre ensartet anvendelse af den 
gældende EU-terminologi i hele Unionen 
bør medlemsstaterne forpligte 
betalingstjenesteudbyderne til at anvende
EU-terminologien sammen med den 
resterende standardiserede nationale 
terminologi, som er udpeget i den 
foreløbige liste, når de kommunikerer med 
forbrugerne, herunder i 
gebyroplysningsdokumentet og 
gebyropgørelsen. 
Betalingstjenesteudbydere kan anvende 
handelsnavne for tjenesteydelser, undtagen
i gebyroplysningsdokumentet og 
gebyropgørelsen.

(17) For at sikre ensartet anvendelse af den 
gældende EU-terminologi i hele Unionen 
bør medlemsstaterne forpligte 
betalingstjenesteudbyderne til at anvende
den standardiserede nationale terminologi, 
som er udpeget i den foreløbige liste, når 
de kommunikerer med forbrugerne, 
herunder i gebyroplysningsdokumentet og 
gebyropgørelsen. 
Betalingstjenesteudbydere kan desuden
anvende handelsnavne for tjenesteydelser i 
gebyroplysningsdokumentet og 
gebyropgørelsen.

Or. de

Ændringsforslag 161
Olle Ludvigsson
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Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at sikre ensartet anvendelse af den 
gældende EU-terminologi i hele Unionen 
bør medlemsstaterne forpligte 
betalingstjenesteudbyderne til at anvende 
EU-terminologien sammen med den 
resterende standardiserede nationale 
terminologi, som er udpeget i den 
foreløbige liste, når de kommunikerer med 
forbrugerne, herunder i 
gebyroplysningsdokumentet og
gebyropgørelsen. 
Betalingstjenesteudbydere kan anvende 
handelsnavne for tjenesteydelser, undtagen 
i gebyroplysningsdokumentet og 
gebyropgørelsen.

(17) For at sikre ensartet anvendelse af den 
gældende EU-terminologi i hele Unionen 
bør medlemsstaterne forpligte 
betalingstjenesteudbyderne til at anvende 
EU-terminologien sammen med den 
resterende standardiserede nationale 
terminologi, som er udpeget i den 
foreløbige liste, når de kommunikerer med 
forbrugerne, herunder i 
gebyroplysningsdokumentet, 
gebyropgørelsen og aftaleoplysningerne. I 
kommercielle oplysninger kan
betalingstjenesteudbydere anvende 
handelsnavne for tjenesteydelser, så længe 
de tilsvarende udtryk, der er
standardiseret på EU-plan og nationalt 
plan, i påkommende tilfælde er klart 
identificeret.

Or. en

Ændringsforslag 162
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Sammenligningswebsteder er et 
effektivt middel for forbrugerne til at 
vurdere forskellige betalingskontotilbud et 
enkelt sted. Disse websteder kan 
tilvejebringe den rette balance mellem 
behovet for klare og kortfattede, men ikke 
desto mindre fuldstændige og fuldt 
dækkende oplysninger, idet de giver 
brugerne mulighed for at få mere 
detaljerede oplysninger, hvis de ønsker 
det. Webstederne kan også reducere 
udgifterne til søgning af information, da 
forbrugerne ikke behøver at indhente 

udgår
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oplysninger hos de forskellige 
betalingstjenesteudbydere.

Or. en

Begrundelse

Direktivets anvendelsesområde bør ikke omfatte sammenligningswebsteder, som vedrører 
langt mere end blot betalingskonti.

Ændringsforslag 163
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at kunne indhente upartiske 
oplysninger om bankgebyrer bør 
forbrugerne have adgang til 
sammenligningswebsteder, som er 
operationelt uafhængige af 
betalingstjenesteudbydere. 
Medlemsstaterne bør derfor sikre, at 
mindst ét websted af denne art er 
tilgængeligt for forbrugerne på deres 
respektive områder. 
Sammenligningswebsteder kan drives af 
de kompetente myndigheder, andre 
offentlige myndigheder og/eller 
akkrediterede private operatører. 
Medlemsstaterne bør indføre en frivillig 
akkrediteringsordning, således at private 
operatører, der driver 
sammenligningswebsteder, kan ansøge 
om akkreditering i henhold til bestemte 
kvalitetskriterier. Hvis der ikke er blevet 
akkrediteret noget privat drevet websted, 
bør der oprettes et 
sammenligningswebsted, som drives af en 
kompetent myndighed eller en anden 
offentlig myndighed. Et sådant websted 
bør også efterleve kvalitetskriterierne.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Direktivets anvendelsesområde bør ikke omfatte sammenligningswebsteder, som vedrører 
langt mere end blot betalingskonti.

Ændringsforslag 164
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at kunne indhente upartiske 
oplysninger om bankgebyrer bør 
forbrugerne have adgang til 
sammenligningswebsteder, som er 
operationelt uafhængige af
betalingstjenesteudbydere. 
Medlemsstaterne bør derfor sikre, at 
mindst ét websted af denne art er 
tilgængeligt for forbrugerne på deres 
respektive områder. 
Sammenligningswebsteder kan drives af de 
kompetente myndigheder, andre offentlige 
myndigheder og/eller akkrediterede private 
operatører. Medlemsstaterne bør indføre en 
frivillig akkrediteringsordning, således at 
private operatører, der driver 
sammenligningswebsteder, kan ansøge om 
akkreditering i henhold til bestemte 
kvalitetskriterier. Hvis der ikke er blevet 
akkrediteret noget privat drevet websted, 
bør der oprettes et 
sammenligningswebsted, som drives af en 
kompetent myndighed eller en anden 
offentlig myndighed. Et sådant websted 
bør også efterleve kvalitetskriterierne.

(19) For at kunne indhente upartiske 
oplysninger om opkrævede gebyrer og 
rentesatser for betalingskonti bør 
forbrugerne have vederlagsfri adgang til 
sammenligningswebsteder, som er
finansielt og operationelt uafhængige af 
betalingstjenesteudbydere. 
Medlemsstaterne bør derfor sikre, at 
mindst ét websted af denne art er 
tilgængeligt for forbrugerne på deres 
respektive områder. 
Sammenligningswebsteder kan drives af de 
kompetente myndigheder, andre offentlige 
myndigheder og/eller akkrediterede private 
operatører. Medlemsstaterne bør indføre en 
frivillig akkrediteringsordning, således at 
private operatører, der driver 
sammenligningswebsteder, kan ansøge om 
akkreditering i henhold til bestemte 
kvalitetskriterier. Hvis der ikke er blevet 
akkrediteret noget privat drevet websted, 
bør der oprettes et 
sammenligningswebsted, som drives af en 
kompetent myndighed eller en anden 
offentlig myndighed. Et sådant websted 
bør også efterleve kvalitetskriterierne. For 
også at sikre forbrugerne nem adgang til 
sammenligningswebsteder i andre 
medlemsstater bør der oprettes en EU-
internetportal med links til alle nationale 
websteder.

Or. en
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Ændringsforslag 165
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at kunne indhente upartiske 
oplysninger om bankgebyrer bør 
forbrugerne have adgang til 
sammenligningswebsteder, som er 
operationelt uafhængige af 
betalingstjenesteudbydere. 
Medlemsstaterne bør derfor sikre, at 
mindst ét websted af denne art er 
tilgængeligt for forbrugerne på deres 
respektive områder. 
Sammenligningswebsteder kan drives af de 
kompetente myndigheder, andre offentlige 
myndigheder og/eller akkrediterede private 
operatører. Medlemsstaterne bør indføre en 
frivillig akkrediteringsordning, således at 
private operatører, der driver 
sammenligningswebsteder, kan ansøge om 
akkreditering i henhold til bestemte 
kvalitetskriterier. Hvis der ikke er blevet 
akkrediteret noget privat drevet websted, 
bør der oprettes et 
sammenligningswebsted, som drives af en 
kompetent myndighed eller en anden 
offentlig myndighed. Et sådant websted 
bør også efterleve kvalitetskriterierne.

(19) For at kunne indhente upartiske 
oplysninger om bankgebyrer bør 
forbrugerne have adgang til 
sammenligningswebsteder, som er 
operationelt uafhængige af 
betalingstjenesteudbydere. 
Medlemsstaterne bør derfor sikre, at 
mindst ét websted af denne art er 
tilgængeligt for forbrugerne på deres 
respektive områder. 
Sammenligningswebsteder kan drives af de 
kompetente myndigheder, andre offentlige 
myndigheder og/eller akkrediterede private 
operatører. Medlemsstaterne bør indføre en 
frivillig akkrediteringsordning, således at 
private operatører, der driver 
sammenligningswebsteder, kan ansøge om 
akkreditering i henhold til bestemte 
kvalitetskriterier. Hvis der ikke er blevet 
akkrediteret noget privat drevet websted, 
bør der oprettes et 
sammenligningswebsted, som drives af en 
kompetent myndighed eller en anden 
offentlig myndighed. Et sådant websted 
bør også efterleve kvalitetskriterierne. For 
at gøre det lettere at få et overblik over de 
gebyrer, der opkræves af 
betalingstjenesteudbydere i EU, opretter 
Kommissionen en ajourført, uafhængig, 
præcis, pålidelig og brugervenlig portal, 
som omfatter alle links til de 
akkrediterede sammenligningswebsteder i 
de respektive medlemsstater.

Or. en
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Ændringsforslag 166
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er almindelig praksis, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder en 
betalingskonto som en del af en pakke 
sammen med andre finansielle produkter 
eller tjenesteydelser. Denne praksis kan 
være et middel for 
betalingstjenesteudbyderne til at 
diversificere deres udbud og konkurrere 
med hinanden, hvilket i sidste ende kan 
komme forbrugerne til gode. 
Kommissionens undersøgelse fra 2009 
vedrørende koblingssalg i den finansielle 
sektor samt relevante høringer og 
forbrugerklager har imidlertid vist, at 
betalingstjenesteudbyderne i nogle tilfælde 
tilbyder betalingskonti i pakker med andre 
produkter, som forbrugerne ikke har 
anmodet om, og som ikke er væsentlige for 
betalingskonti, f.eks. boligforsikring. Det 
er desuden blevet bemærket, at denne 
praksis kan gøre priserne mindre 
gennemsigtige og sammenlignelige, 
begrænse forbrugernes købsmuligheder og 
indvirke negativt på deres mobilitet. Når 
betalingstjenesteudbyderne tilbyder 
betalingskonti som en del af en pakke, bør 
medlemsstaterne derfor sikre, at 
forbrugerne får oplysninger om de gebyrer, 
der er forbundet med betalingskontoen og 
med hver af de øvrige finansielle 
tjenesteydelser i pakken. Denne 
forpligtelse bør ikke gælde for 
tjenesteydelser, der er naturligt knyttet til 
anvendelsen af betalingskontoen som 
f.eks. hævning af penge, overførsler eller 
betalingskort. Disse tjenesteydelser bør 
derfor ikke være omfattet af denne 
bestemmelse.

(20) Det er almindelig praksis, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder en 
betalingskonto som en del af en pakke 
sammen med andre finansielle produkter 
eller tjenesteydelser. Denne praksis kan 
være et middel for 
betalingstjenesteudbyderne til at 
diversificere deres udbud og konkurrere 
med hinanden, hvilket i sidste ende kan 
komme forbrugerne til gode. 
Kommissionens undersøgelse fra 2009 
vedrørende koblingssalg i den finansielle 
sektor samt relevante høringer og 
forbrugerklager har imidlertid vist, at 
betalingstjenesteudbyderne i nogle tilfælde 
tilbyder betalingskonti i pakker med andre 
produkter, som forbrugerne ikke har 
anmodet om, og som ikke er væsentlige for 
betalingskonti, f.eks. boligforsikring. Det 
er desuden blevet bemærket, at denne 
praksis kan gøre priserne mindre 
gennemsigtige og sammenlignelige, 
begrænse forbrugernes købsmuligheder og 
indvirke negativt på deres mobilitet. Når 
betalingstjenesteudbyderne tilbyder 
betalingskonti som en del af en pakke med 
andre finansielle tjenesteydelser, bør 
medlemsstaterne derfor sikre, at 
forbrugerne får oplysninger om de gebyrer, 
der er forbundet med betalingskontoen og 
med hver af de øvrige finansielle 
tjenesteydelser i pakken, når forbrugeren 
har mulighed for at købe 
betalingskontoen og pakkens 
tjenesteydelser separat.

Or. en
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Begrundelse

Det bør gøres klart, at der er forskel på konti, som tilbyder en række ydelser, og konti, som er 
pakket sammen med andre finansielle tjenesteydelser som f.eks. en forsikring. I sidstnævnte 
tilfælde er det ikke muligt at adskille ydelserne. Der bør i så fald indføres et krav, som sikrer, 
at betalingstjenesteudbyderen oplyser forbrugeren om de omkostninger, der er forbundet med 
at åbne en betalingskonto som en del af en pakke, og at betalingstjenesteudbyderen har 
undersøgt, om forbrugeren er berettiget til pakkeproduktet.

Ændringsforslag 167
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er almindelig praksis, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder en 
betalingskonto som en del af en pakke 
sammen med andre finansielle produkter 
eller tjenesteydelser. Denne praksis kan 
være et middel for 
betalingstjenesteudbyderne til at 
diversificere deres udbud og konkurrere 
med hinanden, hvilket i sidste ende kan 
komme forbrugerne til gode. 
Kommissionens undersøgelse fra 2009 
vedrørende koblingssalg i den finansielle 
sektor samt relevante høringer og 
forbrugerklager har imidlertid vist, at 
betalingstjenesteudbyderne i nogle tilfælde 
tilbyder betalingskonti i pakker med andre 
produkter, som forbrugerne ikke har 
anmodet om, og som ikke er væsentlige for 
betalingskonti, f.eks. boligforsikring. Det 
er desuden blevet bemærket, at denne 
praksis kan gøre priserne mindre 
gennemsigtige og sammenlignelige, 
begrænse forbrugernes købsmuligheder og 
indvirke negativt på deres mobilitet. Når 
betalingstjenesteudbyderne tilbyder 
betalingskonti som en del af en pakke, bør 
medlemsstaterne derfor sikre, at 
forbrugerne får oplysninger om de gebyrer, 
der er forbundet med betalingskontoen og 
med hver af de øvrige finansielle 

(20) Det er almindelig praksis, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder en 
betalingskonto som en del af en pakke 
sammen med andre finansielle produkter 
eller tjenesteydelser. Denne praksis kan 
være et middel for 
betalingstjenesteudbyderne til at 
diversificere deres udbud og konkurrere 
med hinanden, hvilket i sidste ende kan 
komme forbrugerne til gode. 
Kommissionens undersøgelse fra 2009 
vedrørende koblingssalg i den finansielle 
sektor samt relevante høringer og 
forbrugerklager har imidlertid vist, at 
betalingstjenesteudbyderne i nogle tilfælde 
tilbyder betalingskonti i pakker med andre 
produkter, som forbrugerne ikke har 
anmodet om, og som ikke er væsentlige for 
betalingskonti, f.eks. boligforsikring. Det 
er desuden blevet bemærket, at denne 
praksis kan gøre priserne mindre 
gennemsigtige og sammenlignelige, 
begrænse forbrugernes købsmuligheder og 
indvirke negativt på deres mobilitet. Når 
betalingstjenesteudbyderne tilbyder 
betalingskonti som en del af en pakke, bør 
medlemsstaterne derfor sikre, at 
forbrugerne får oplysninger om de gebyrer, 
der er forbundet med betalingskontoen og 
med hver af de øvrige finansielle 
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tjenesteydelser i pakken. Denne 
forpligtelse bør ikke gælde for 
tjenesteydelser, der er naturligt knyttet til 
anvendelsen af betalingskontoen som 
f.eks. hævning af penge, overførsler eller 
betalingskort. Disse tjenesteydelser bør 
derfor ikke være omfattet af denne 
bestemmelse.

tjenesteydelser i pakken.

Or. en

Ændringsforslag 168
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er almindelig praksis, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder en 
betalingskonto som en del af en pakke 
sammen med andre finansielle produkter 
eller tjenesteydelser. Denne praksis kan 
være et middel for 
betalingstjenesteudbyderne til at 
diversificere deres udbud og konkurrere 
med hinanden, hvilket i sidste ende kan 
komme forbrugerne til gode. 
Kommissionens undersøgelse fra 2009 
vedrørende koblingssalg i den finansielle 
sektor samt relevante høringer og 
forbrugerklager har imidlertid vist, at 
betalingstjenesteudbyderne i nogle tilfælde 
tilbyder betalingskonti i pakker med andre 
produkter, som forbrugerne ikke har 
anmodet om, og som ikke er væsentlige for 
betalingskonti, f.eks. boligforsikring. Det 
er desuden blevet bemærket, at denne 
praksis kan gøre priserne mindre 
gennemsigtige og sammenlignelige, 
begrænse forbrugernes købsmuligheder og 
indvirke negativt på deres mobilitet. Når 
betalingstjenesteudbyderne tilbyder 
betalingskonti som en del af en pakke, bør 
medlemsstaterne derfor sikre, at 
forbrugerne får oplysninger om de gebyrer, 

(20) Det er almindelig praksis, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder en 
betalingskonto som en del af en pakke 
sammen med andre finansielle produkter 
eller tjenesteydelser. Denne praksis kan 
være et middel for 
betalingstjenesteudbyderne til at 
diversificere deres udbud og konkurrere 
med hinanden, hvilket i sidste ende kan 
komme forbrugerne til gode. 
Kommissionens undersøgelse fra 2009 
vedrørende koblingssalg i den finansielle 
sektor samt relevante høringer og 
forbrugerklager har imidlertid vist, at 
betalingstjenesteudbyderne i nogle tilfælde 
tilbyder betalingskonti i pakker med andre 
produkter, som forbrugerne ikke har 
anmodet om, og som ikke er væsentlige for 
betalingskonti, f.eks. boligforsikring. Det 
er desuden blevet bemærket, at denne 
praksis kan gøre priserne mindre 
gennemsigtige og sammenlignelige, 
begrænse forbrugernes købsmuligheder og 
indvirke negativt på deres mobilitet. Når 
betalingstjenesteudbyderne tilbyder 
betalingskonti som en del af en pakke, bør 
medlemsstaterne derfor sikre, at 
forbrugerne får oplysninger om, hvorvidt 
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der er forbundet med betalingskontoen og 
med hver af de øvrige finansielle 
tjenesteydelser i pakken. Denne 
forpligtelse bør ikke gælde for
tjenesteydelser, der er naturligt knyttet til 
anvendelsen af betalingskontoen som f.eks. 
hævning af penge, overførsler eller 
betalingskort. Disse tjenesteydelser bør 
derfor ikke være omfattet af denne 
bestemmelse.

det er muligt at købe dele af pakken 
separat, og i påkommende tilfælde får 
oplysninger om omkostninger og gebyrer
for hver af de øvrige finansielle 
tjenesteydelser i pakken. Denne 
forpligtelse bør ikke gælde for 
tjenesteydelser, der er naturligt knyttet til 
anvendelsen af betalingskontoen som f.eks. 
hævning af penge, overførsler eller 
betalingskort. Disse tjenesteydelser bør 
derfor ikke være omfattet af denne 
bestemmelse.

Or. en

Ændringsforslag 169
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er almindelig praksis, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder en 
betalingskonto som en del af en pakke 
sammen med andre finansielle produkter 
eller tjenesteydelser. Denne praksis kan 
være et middel for 
betalingstjenesteudbyderne til at 
diversificere deres udbud og konkurrere 
med hinanden, hvilket i sidste ende kan 
komme forbrugerne til gode. 
Kommissionens undersøgelse fra 2009 
vedrørende koblingssalg i den finansielle 
sektor samt relevante høringer og 
forbrugerklager har imidlertid vist, at 
betalingstjenesteudbyderne i nogle tilfælde 
tilbyder betalingskonti i pakker med andre 
produkter, som forbrugerne ikke har 
anmodet om, og som ikke er væsentlige for 
betalingskonti, f.eks. boligforsikring. Det 
er desuden blevet bemærket, at denne 
praksis kan gøre priserne mindre 
gennemsigtige og sammenlignelige, 
begrænse forbrugernes købsmuligheder og 
indvirke negativt på deres mobilitet. Når 

(20) Det er almindelig praksis, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder en 
betalingskonto som en del af en pakke 
sammen med andre finansielle produkter 
eller tjenesteydelser. Denne praksis kan 
være et middel for 
betalingstjenesteudbyderne til at 
diversificere deres udbud og konkurrere 
med hinanden, hvilket i sidste ende kan 
komme forbrugerne til gode. 
Kommissionens undersøgelse fra 2009 
vedrørende koblingssalg i den finansielle 
sektor samt relevante høringer og 
forbrugerklager har imidlertid vist, at 
betalingstjenesteudbyderne i nogle tilfælde 
tilbyder betalingskonti i pakker med andre 
produkter, som forbrugerne ikke har 
anmodet om, og som ikke er væsentlige for 
betalingskonti, f.eks. boligforsikring. Det 
er desuden blevet bemærket, at denne 
praksis kan gøre priserne mindre 
gennemsigtige og sammenlignelige, 
begrænse forbrugernes købsmuligheder og 
indvirke negativt på deres mobilitet. Når 
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betalingstjenesteudbyderne tilbyder 
betalingskonti som en del af en pakke, bør 
medlemsstaterne derfor sikre, at 
forbrugerne får oplysninger om de gebyrer, 
der er forbundet med betalingskontoen og 
med hver af de øvrige finansielle 
tjenesteydelser i pakken. Denne 
forpligtelse bør ikke gælde for 
tjenesteydelser, der er naturligt knyttet til 
anvendelsen af betalingskontoen som f.eks. 
hævning af penge, overførsler eller 
betalingskort. Disse tjenesteydelser bør 
derfor ikke være omfattet af denne
bestemmelse.

betalingstjenesteudbyderne tilbyder 
betalingskonti som en del af en pakke, bør 
medlemsstaterne derfor sikre, at 
forbrugerne får oplysninger om de gebyrer, 
der er forbundet med betalingskontoen og 
med hver af de øvrige finansielle 
tjenesteydelser i pakken. Denne 
forpligtelse bør ikke gælde for 
tjenesteydelser, der er naturligt knyttet til 
anvendelsen af betalingskontoen som f.eks. 
hævning af penge, overførsler eller 
betalingskort. Disse tjenesteydelser og 
retlig erhvervelse af medlemskab i et 
andelsselskab bør derfor ikke være 
omfattet af denne enkeltbestemmelse.

Or. de

Ændringsforslag 170
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Forbrugerne har kun incitament til at 
flytte deres konti, hvis proceduren ikke 
indebærer en uforholdsmæssigt stor 
administrativ og finansiel byrde. 
Proceduren for flytning af en 
betalingskonto til en anden 
betalingstjenesteudbyder bør være klar og 
hurtig. Eventuelle gebyrer, som 
betalingstjenesteudbyderne opkræver i 
forbindelse med flytningsservice, bør 
modsvare de udgifter, de faktisk afholder. 
For at kunne indvirke positivt på 
konkurrencen bør flytning også lettes 
grænseoverskridende. Da 
grænseoverskridende flytning kan være 
mere kompleks end flytning på nationalt 
plan og kan betyde, at 
betalingstjenesteudbyderne må tilpasse og 
forbedre deres interne procedurer, bør der 
være længere frister for flytning på tværs 
af grænserne. Hvorvidt det er nødvendigt 

(21) Forbrugerne har kun incitament til at 
flytte deres konti, hvis proceduren ikke 
indebærer en uforholdsmæssigt stor 
administrativ og finansiel byrde. 
Proceduren for flytning af en 
betalingskonto til en anden 
betalingstjenesteudbyder bør være klar og 
hurtig. Eventuelle gebyrer, som 
betalingstjenesteudbyderne opkræver i 
forbindelse med flytningsservice, bør 
modsvare de udgifter, de faktisk afholder.
Forbrugerne har kun incitament til at 
flytte deres konti, hvis proceduren ikke 
indebærer en uforholdsmæssigt stor 
administrativ og finansiel byrde. 
Proceduren for flytning af en 
betalingskonto til en anden 
betalingstjenesteudbyder bør være klar og 
hurtig. Eventuelle gebyrer, som 
betalingstjenesteudbyderne opkræver i 
forbindelse med flytningsservice, bør 
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at opretholde forskellige tidsfrister, bør 
vurderes i forbindelse med den fornyede 
gennemgang af det foreslåede direktiv.

modsvare de udgifter, de faktisk afholder. 
Derudover vil det være en udfordring at 
udbyde en sådan service, da de tekniske 
standarder, forretningsadfærden og de 
lovgivningsmæssige krav er forskellige 
medlemsstaterne imellem. Endvidere vil 
forordning (EU) nr. 260/2012, som træder 
i kraft den 1. februar 2014, gøre en sådan 
service forældet for forbrugere, der flytter 
inden for euroområdet. For forbrugere, 
der flytter mellem et land i euroområdet 
og et land uden for euroområdet, er 
brugen af flere banker meget almindelig 
praksis. Det giver forbrugerne mulighed 
for at åbne en ny konto og samtidig 
beholde deres gamle konto eller lukke
den, forudsat at de har indfriet alle deres 
forpligtelser over for de lokale udbydere.

Or. en

Begrundelse

Et sådant krav ville være forbundet med enorme omkostninger og risici og ville kun give en 
lille åbenlys fordel i lyset af den ringe efterspørgsel efter en sådan grænseoverskridende 
service. Grænseoverskridende transaktioner vil desuden blive lettet med gennemførelsen af 
forordning (EU) nr. 260/2012.

Ændringsforslag 171
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Forbrugerne har kun incitament til at 
flytte deres konti, hvis proceduren ikke 
indebærer en uforholdsmæssigt stor 
administrativ og finansiel byrde. 
Proceduren for flytning af en 
betalingskonto til en anden 
betalingstjenesteudbyder bør være klar og 
hurtig. Eventuelle gebyrer, som 
betalingstjenesteudbyderne opkræver i 
forbindelse med flytningsservice, bør 
modsvare de udgifter, de faktisk afholder.

(21) Forbrugerne har kun incitament til at 
flytte deres konti, hvis proceduren ikke 
indebærer en uforholdsmæssigt stor 
administrativ og finansiel byrde. 
Proceduren for flytning af en 
betalingskonto til en anden 
betalingstjenesteudbyder bør være klar og 
hurtig. Eventuelle gebyrer, som 
betalingstjenesteudbyderne opkræver i 
forbindelse med flytningsservice, bør 
modsvare de udgifter, de faktisk afholder.
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For at kunne indvirke positivt på 
konkurrencen bør flytning også lettes 
grænseoverskridende. Da 
grænseoverskridende flytning kan være 
mere kompleks end flytning på nationalt 
plan og kan betyde, at 
betalingstjenesteudbyderne må tilpasse og 
forbedre deres interne procedurer, bør der 
være længere frister for flytning på tværs 
af grænserne. Hvorvidt det er nødvendigt 
at opretholde forskellige tidsfrister, bør 
vurderes i forbindelse med den fornyede 
gennemgang af det foreslåede direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 172
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Forbrugerne har kun incitament til at 
flytte deres konti, hvis proceduren ikke 
indebærer en uforholdsmæssigt stor 
administrativ og finansiel byrde. 
Proceduren for flytning af en 
betalingskonto til en anden 
betalingstjenesteudbyder bør være klar og
hurtig. Eventuelle gebyrer, som 
betalingstjenesteudbyderne opkræver i 
forbindelse med flytningsservice, bør 
modsvare de udgifter, de faktisk afholder.
For at kunne indvirke positivt på 
konkurrencen bør flytning også lettes 
grænseoverskridende. Da 
grænseoverskridende flytning kan være 
mere kompleks end flytning på nationalt 
plan og kan betyde, at 
betalingstjenesteudbyderne må tilpasse og 
forbedre deres interne procedurer, bør der 
være længere frister for flytning på tværs af 
grænserne. Hvorvidt det er nødvendigt at 
opretholde forskellige tidsfrister, bør 
vurderes i forbindelse med den fornyede 

(21) Forbrugerne har kun incitament til at 
flytte deres konti, hvis proceduren ikke 
indebærer en uforholdsmæssigt stor 
administrativ og finansiel byrde. 
Proceduren for flytning af en 
betalingskonto til en anden 
betalingstjenesteudbyder bør være klar, 
hurtig og billig. For at kunne indvirke 
positivt på konkurrencen bør flytning også 
lettes grænseoverskridende. Da 
grænseoverskridende flytning kan være 
mere kompleks end flytning på nationalt 
plan og kan betyde, at 
betalingstjenesteudbyderne må tilpasse og 
forbedre deres interne procedurer, bør der 
være længere frister for flytning på tværs af 
grænserne. Hvorvidt det er nødvendigt at 
opretholde forskellige tidsfrister, bør 
vurderes i forbindelse med den fornyede 
gennemgang af det foreslåede direktiv.
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gennemgang af det foreslåede direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 173
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Forbrugerne har kun incitament til at 
flytte deres konti, hvis proceduren ikke 
indebærer en uforholdsmæssigt stor 
administrativ og finansiel byrde. 
Proceduren for flytning af en 
betalingskonto til en anden 
betalingstjenesteudbyder bør være klar og 
hurtig. Eventuelle gebyrer, som 
betalingstjenesteudbyderne opkræver i 
forbindelse med flytningsservice, bør 
modsvare de udgifter, de faktisk afholder. 
For at kunne indvirke positivt på 
konkurrencen bør flytning også lettes 
grænseoverskridende. Da 
grænseoverskridende flytning kan være 
mere kompleks end flytning på nationalt 
plan og kan betyde, at 
betalingstjenesteudbyderne må tilpasse og 
forbedre deres interne procedurer, bør der 
være længere frister for flytning på tværs af 
grænserne. Hvorvidt det er nødvendigt at 
opretholde forskellige tidsfrister, bør 
vurderes i forbindelse med den fornyede 
gennemgang af det foreslåede direktiv.

(21) Forbrugerne har kun incitament til at 
flytte deres konti, hvis de potentielle 
fordele ikke vejer tungere end den 
formodede risiko, og hvis proceduren ikke 
indebærer en uforholdsmæssigt stor 
administrativ og finansiel byrde. 
Proceduren for flytning af en 
betalingskonto til en anden 
betalingstjenesteudbyder bør være klar og 
hurtig. Eventuelle gebyrer, som 
betalingstjenesteudbyderne opkræver i 
forbindelse med flytningsservice, bør 
modsvare de udgifter, de faktisk afholder. 
For at kunne indvirke positivt på 
konkurrencen bør flytning også lettes 
grænseoverskridende. Da 
grænseoverskridende flytning kan være 
mere kompleks end flytning på nationalt 
plan og kan betyde, at 
betalingstjenesteudbyderne må tilpasse og 
forbedre deres interne procedurer, bør der 
være længere frister for flytning på tværs af 
grænserne. Hvorvidt det er nødvendigt at 
opretholde forskellige tidsfrister, bør 
vurderes i forbindelse med den fornyede 
gennemgang af det foreslåede direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 174
Syed Kamall
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Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Flytningsproceduren bør være så 
ligetil som muligt for forbrugeren. 
Medlemsstaterne bør derfor sikre, at den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
påtager sig ansvaret for at indlede og 
afvikle proceduren på forbrugerens vegne.

(22) Flytningsproceduren bør være så 
ligetil som muligt for forbrugeren. 
Medlemsstaterne bør derfor sikre, at den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
påtager sig ansvaret for at indlede og 
afvikle proceduren på forbrugerens vegne.
Direktivets krav i forbindelse med 
flytningsservice kan overholdes ved hjælp 
af en lov, selvregulering eller en frivillig 
aftale.

Or. en

Begrundelse

Der findes en række medlemsstatsinitiativer, som enten er under udvikling eller allerede er 
gennemført. Dette direktiv bør derfor vedrøre minimumsharmonisering.

Ændringsforslag 175
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Flytningsproceduren bør være så 
ligetil som muligt for forbrugeren. 
Medlemsstaterne bør derfor sikre, at den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
påtager sig ansvaret for at indlede og 
afvikle proceduren på forbrugerens vegne.

(22) Flytningsproceduren bør være så 
ligetil som muligt for forbrugeren. 
Medlemsstaterne bør derfor sikre, at den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
påtager sig ansvaret for at indlede og 
afvikle proceduren på forbrugerens vegne.
Direktivets krav i forbindelse med 
flytningsservice kan overholdes ved hjælp 
af en lov, selvregulering eller en frivillig 
aftale.

Or. en
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Ændringsforslag 176
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Med hensyn til flytning mellem 
hjemlige betalingstjenesteudbydere bør 
medlemsstaterne kunne opretholde eller 
fastlægge regler, som afviger en smule fra 
dem, der skitseres i direktivet, så længe 
dette giver en effektivitet, der klart er i 
forbrugernes interesse.

Or. en

Ændringsforslag 177
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Det er nødvendigt for en vellykket 
flytning, at den overførende 
betalingstjenesteudbyder samarbejder i 
forbindelse med proceduren. Den 
modtagende betalingstjenesteudbyder bør 
modtage alle de oplysninger, den anser for 
at være nødvendige for at kunne 
iværksætte de tilbagevendende betalinger 
på den nye betalingskonto, fra den 
overførende betalingstjenesteudbyder. 
Disse oplysninger bør imidlertid ikke gå ud 
over, hvad der er nødvendigt for at foretage 
flytningen, og den modtagende 
betalingstjenesteudbyder bør ikke anmode 
om overflødige oplysninger.

(24) Det er nødvendigt for en vellykket 
flytning, at den overførende 
betalingstjenesteudbyder samarbejder i 
forbindelse med proceduren. Den 
modtagende betalingstjenesteudbyder bør i 
overensstemmelse med eksisterende 
databeskyttelseskrav modtage alle de 
oplysninger, den anser for at være 
nødvendige for at kunne iværksætte de 
tilbagevendende betalinger på den nye 
betalingskonto, fra den overførende 
betalingstjenesteudbyder. Disse 
oplysninger bør imidlertid ikke gå ud over, 
hvad der er nødvendigt for at foretage 
flytningen, og den modtagende 
betalingstjenesteudbyder bør ikke anmode 
om overflødige oplysninger.

Or. de



PE516.948v02-00 48/168 AM\1002483DA.doc

DA

Ændringsforslag 178
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, og som ikke har en 
betalingskonto i en bestemt medlemsstat, 
bør kunne åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i den 
pågældende medlemsstat. For at sikre den 
bredest mulige adgang til sådanne konti 
bør forbrugerne kunne oprette og 
anvende en sådan konto, uanset deres 
økonomiske situation, f.eks. arbejdsløshed 
eller personlig konkurs, og bopæl. Retten 
til at oprette og anvende en betalingskonto 
med basale funktioner i en hvilken som 
helst medlemsstat bør desuden indrømmes 
i overensstemmelse med betingelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme, særlig hvad angår procedurer 
i forbindelse med kundelegitimation.

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, og som ikke har en 
betalingskonto i en bestemt medlemsstat, 
bør kunne åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i den 
pågældende medlemsstat.
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag 179
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, og som ikke har en 
betalingskonto i en bestemt medlemsstat, 
bør kunne åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i den 
pågældende medlemsstat. For at sikre den 

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, og som ikke har en 
betalingskonto i en bestemt medlemsstat, 
bør kunne åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i den 
pågældende medlemsstat. For at sikre den 
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bredest mulige adgang til sådanne konti 
bør forbrugerne kunne oprette og anvende 
en sådan konto, uanset deres økonomiske 
situation, f.eks. arbejdsløshed eller 
personlig konkurs, og bopæl. Retten til at 
oprette og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner i en hvilken som helst 
medlemsstat bør desuden indrømmes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme, særlig hvad angår procedurer i 
forbindelse med kundelegitimation.

bredest mulige adgang til sådanne konti 
bør forbrugerne kunne oprette og anvende 
en sådan konto, uanset deres økonomiske 
situation og deres bopæl. I dag er det 
nødvendigt at have adgang til en 
bankkonto for at deltage fuldt og helt i det 
finansielle og sociale samfund. 
Forbrugere uden bankkonto er tvunget til 
at bruge kontanter, hvilket ikke blot 
begrænser deres valg af betalingsmetoder 
og er med til at udelukke dem fra 
elektroniske transaktioner, men også er 
dyrere. Retten til at oprette og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i en 
hvilken som helst medlemsstat bør desuden 
indrømmes i overensstemmelse med 
betingelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 
2005 om forebyggende foranstaltninger 
mod anvendelse af det finansielle system 
til hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme, særlig hvad angår procedurer i 
forbindelse med kundelegitimation.

Or. en

Ændringsforslag 180
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, og som ikke har en 
betalingskonto i en bestemt medlemsstat, 
bør kunne åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i den 
pågældende medlemsstat. For at sikre den 
bredest mulige adgang til sådanne konti 
bør forbrugerne kunne oprette og anvende 
en sådan konto, uanset deres økonomiske 
situation, f.eks. arbejdsløshed eller 
personlig konkurs, og bopæl. Retten til at 
oprette og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner i en hvilken som helst 

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, og som ikke bruger en 
betalingskonto i en bestemt medlemsstat, 
bør kunne åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i den 
pågældende medlemsstat. Alle direktivets 
bestemmelser om gebyrers 
gennemsigtighed og sammenlignelighed 
og flytning finder også anvendelse på 
betalingskonti med basale funktioner. 
Medlemsstaterne bør endvidere sikre, at 
det er muligt for forbrugerne at flytte fra 
og til en betalingskonto med basale 
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medlemsstat bør desuden indrømmes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme, særlig hvad angår procedurer 
i forbindelse med kundelegitimation.

funktioner. For at sikre den bredest 
mulige adgang til sådanne konti bør 
forbrugerne kunne oprette og anvende en 
sådan konto, uanset deres økonomiske 
situation, f.eks. arbejdsløshed eller 
personlig konkurs, og bopæl.

Or. en

Ændringsforslag 181
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i
Unionen, og som ikke har en 
betalingskonto i en bestemt medlemsstat, 
bør kunne åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i den 
pågældende medlemsstat. For at sikre den 
bredest mulige adgang til sådanne konti 
bør forbrugerne kunne oprette og anvende 
en sådan konto, uanset deres økonomiske 
situation, f.eks. arbejdsløshed eller 
personlig konkurs, og bopæl. Retten til at 
oprette og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner i en hvilken som helst 
medlemsstat bør desuden indrømmes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme, særlig hvad angår procedurer i 
forbindelse med kundelegitimation.

(27) Forbrugere, der tidligere er blevet 
nægtet adgang til at oprette og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner, har 
ophold i og kan dokumentere en
tilstrækkelig tilknytning til 
betalingstjenesteudbyderens medlemsstat, 
i hvilken de anmoder om adgang til en
betalingskonto med basale funktioner, bør 
kunne åbne og anvende en betalingskonto 
med basale funktioner i den pågældende 
medlemsstat. For at sikre den bredest 
mulige adgang til sådanne konti bør 
forbrugerne kunne oprette og anvende en 
sådan konto, uanset deres økonomiske 
situation, f.eks. arbejdsløshed eller 
personlig konkurs. Retten til at oprette og 
anvende en betalingskonto med basale 
funktioner i en hvilken som helst 
medlemsstat bør desuden indrømmes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme, særlig hvad angår procedurer i 
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forbindelse med kundelegitimation.

Or. en

Begrundelse

I lyset af kravene vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge og beskyttelse mod svig 
skal en forbruger dokumentere et behov for at åbne en betalingskonto i et andet land.

Ændringsforslag 182
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, og som ikke har en 
betalingskonto i en bestemt medlemsstat, 
bør kunne åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i den 
pågældende medlemsstat. For at sikre den 
bredest mulige adgang til sådanne konti 
bør forbrugerne kunne oprette og anvende 
en sådan konto, uanset deres økonomiske 
situation, f.eks. arbejdsløshed eller 
personlig konkurs, og bopæl. Retten til at 
oprette og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner i en hvilken som helst 
medlemsstat bør desuden indrømmes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme, særlig hvad angår procedurer i 
forbindelse med kundelegitimation.

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, og som ikke har en 
betalingskonto i Unionen, bør kunne åbne 
og anvende en betalingskonto med basale 
funktioner i den stat, hvor den pågældende
har sit sædvanlige opholdssted. For at 
sikre den bredest mulige adgang til 
sådanne konti bør forbrugerne kunne 
oprette og anvende en sådan konto, uanset 
deres økonomiske situation, f.eks. 
arbejdsløshed eller personlig konkurs, og 
bopæl. Forbrugeren skal dokumentere 
personlige forbindelser, i form af 
opholdssted, arbejdsplads eller 
studieplads, til den pågældende 
medlemsstat og 
betalingstjenesteudbyderens 
forretningsområde. Retten til at oprette og 
anvende en betalingskonto med basale 
funktioner i en hvilken som helst 
medlemsstat bør desuden indrømmes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme, særlig hvad angår procedurer i 
forbindelse med kundelegitimation.
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Or. de

Ændringsforslag 183
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, og som ikke har en 
betalingskonto i en bestemt medlemsstat, 
bør kunne åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i den 
pågældende medlemsstat. For at sikre den 
bredest mulige adgang til sådanne konti 
bør forbrugerne kunne oprette og anvende 
en sådan konto, uanset deres økonomiske 
situation, f.eks. arbejdsløshed eller 
personlig konkurs, og bopæl. Retten til at 
oprette og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner i en hvilken som helst 
medlemsstat bør desuden indrømmes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme, særlig hvad angår procedurer i 
forbindelse med kundelegitimation.

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, der kan dokumentere en 
egentlig tilknytning til 
betalingstjenesteudbyderens medlemsstat,
og som ikke har en betalingskonto i en 
bestemt medlemsstat, bør kunne åbne og 
anvende en betalingskonto med basale 
funktioner i den pågældende medlemsstat.
Forbrugerne bør kunne oprette og 
anvende en sådan konto, uanset deres 
økonomiske situation, f.eks. arbejdsløshed 
eller personlig konkurs, og bopæl. Det bør 
være et krav, at forbrugerne møder 
personligt op på et af 
betalingstjenesteudbyderens kontorer i en 
medlemsstat efter eget valg. 
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugeren. Retten til 
at oprette og anvende en betalingskonto 
med basale funktioner i en hvilken som 
helst medlemsstat bør desuden indrømmes 
i overensstemmelse med betingelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme, særlig hvad angår procedurer i 
forbindelse med kundelegitimation.

Or. en

Ændringsforslag 184
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt
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Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, og som ikke har en 
betalingskonto i en bestemt medlemsstat, 
bør kunne åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i den 
pågældende medlemsstat. For at sikre den 
bredest mulige adgang til sådanne konti 
bør forbrugerne kunne oprette og anvende 
en sådan konto, uanset deres økonomiske 
situation, f.eks. arbejdsløshed eller 
personlig konkurs, og bopæl. Retten til at 
oprette og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner i en hvilken som helst 
medlemsstat bør desuden indrømmes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme, særlig hvad angår procedurer i 
forbindelse med kundelegitimation.

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, og som ikke har en 
betalingskonto i en bestemt medlemsstat, 
bør kunne åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i den 
pågældende medlemsstat. For at sikre den 
bredest mulige adgang til sådanne konti 
bør forbrugerne kunne oprette og anvende 
en sådan konto, uanset deres økonomiske 
situation – f.eks. beskæftigelsesstatus, 
indkomstniveau, kredithistorik eller 
personlig konkurs – og bopæl. Retten til at 
oprette og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner i en hvilken som helst 
medlemsstat bør desuden indrømmes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme, særlig hvad angår procedurer i 
forbindelse med kundelegitimation.

Or. en

Ændringsforslag 185
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, og som ikke har en 
betalingskonto i en bestemt medlemsstat, 
bør kunne åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i den 
pågældende medlemsstat. For at sikre den 
bredest mulige adgang til sådanne konti 

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, og som ikke har en 
betalingskonto i EU, bør kunne åbne og 
anvende en betalingskonto med basale 
funktioner i den pågældende medlemsstat, 
hvortil den pågældende forbruger har en 
tilknytning. For at sikre den bredest mulige 
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bør forbrugerne kunne oprette og anvende 
en sådan konto, uanset deres økonomiske 
situation, f.eks. arbejdsløshed eller 
personlig konkurs, og bopæl. Retten til at 
oprette og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner i en hvilken som helst 
medlemsstat bør desuden indrømmes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme, særlig hvad angår procedurer i 
forbindelse med kundelegitimation.

adgang til sådanne konti bør forbrugerne 
kunne oprette og anvende en sådan konto, 
uanset deres økonomiske situation, f.eks. 
arbejdsløshed eller personlig konkurs, og 
bopæl. Retten til at oprette og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i en 
hvilken som helst medlemsstat bør desuden 
indrømmes i overensstemmelse med 
betingelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 
2005 om forebyggende foranstaltninger 
mod anvendelse af det finansielle system 
til hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme, særlig hvad angår procedurer i 
forbindelse med kundelegitimation.

Or. de

Ændringsforslag 186
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Retten til at oprette og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i en 
hvilken som helst medlemsstat bør 
desuden indrømmes i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 
om forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme, særlig hvad angår procedurer 
i forbindelse med kundelegitimation.

Or. en

Ændringsforslag 187
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 28



AM\1002483DA.doc 55/168 PE516.948v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne bør sikre, at mindst 
én betalingstjenesteudbyder tilbyder
forbrugerne en betalingskonto med basale 
funktioner. Adgangen hertil bør ikke være 
for vanskelig og bør ikke indebære 
uforholdsmæssigt store udgifter for 
forbrugerne. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne tage højde for faktorer 
såsom beliggenheden af de udpegede 
betalingstjenesteudbydere på deres 
område. For at mindske risikoen for, at 
forbrugere bliver økonomisk ekskluderet, 
bør medlemsstaterne forbedre den 
generelle viden om økonomiske spørgsmål, 
herunder gennem skoleundervisning, og 
bekæmpe overdreven gældsætning. 
Medlemsstaterne bør endvidere fremme 
betalingstjenesteudbyderes initiativer med 
henblik på at kombinere leveringen af 
betalingskonti med basale funktioner med 
bevidstgørelse om økonomiske forhold.

(28) Medlemsstaterne bør sikre, at 
forbrugerne tilbydes en betalingskonto med 
basale funktioner af alle 
betalingstjenesteudbydere, der tilbyder
betalingskonti til forbrugere som en 
integreret del af deres normale 
virksomhed. Adgangen hertil bør ikke 
være for vanskelig og bør ikke indebære 
uforholdsmæssigt store udgifter for 
forbrugerne. For at mindske risikoen for, at 
forbrugere bliver økonomisk ekskluderet, 
bør medlemsstaterne forbedre den 
generelle viden om økonomiske spørgsmål, 
herunder gennem skoleundervisning, og 
bekæmpe overdreven gældsætning. 
Medlemsstaterne bør endvidere fremme 
betalingstjenesteudbyderes initiativer med 
henblik på at kombinere leveringen af 
betalingskonti med basale funktioner med 
bevidstgørelse om økonomiske forhold.

Or. en

Ændringsforslag 188
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne bør sikre, at mindst 
én betalingstjenesteudbyder tilbyder 
forbrugerne en betalingskonto med basale 
funktioner. Adgangen hertil bør ikke være 
for vanskelig og bør ikke indebære 
uforholdsmæssigt store udgifter for 
forbrugerne. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne tage højde for faktorer 
såsom beliggenheden af de udpegede 
betalingstjenesteudbydere på deres 
område. For at mindske risikoen for, at 
forbrugere bliver økonomisk ekskluderet, 

(28) Medlemsstaterne bør sikre, at banker, 
der er aktive inden for 
detailbankvirksomhed, tilbyder 
forbrugerne en betalingskonto med basale 
funktioner. Adgangen hertil bør ikke være 
for vanskelig og bør ikke indebære 
uforholdsmæssigt store udgifter for 
forbrugerne. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne sikre, at undtagelser 
udelukkende baseres på kravene i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 



PE516.948v02-00 56/168 AM\1002483DA.doc

DA

bør medlemsstaterne forbedre den 
generelle viden om økonomiske spørgsmål, 
herunder gennem skoleundervisning, og 
bekæmpe overdreven gældsætning. 
Medlemsstaterne bør endvidere fremme 
betalingstjenesteudbyderes initiativer med 
henblik på at kombinere leveringen af 
betalingskonti med basale funktioner med 
bevidstgørelse om økonomiske forhold.

forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme, særlig hvad angår procedurer 
i forbindelse med kundelegitimation. For 
at mindske risikoen for, at forbrugere 
bliver økonomisk ekskluderet, bør 
medlemsstaterne forbedre den generelle 
viden om økonomiske spørgsmål, herunder 
gennem skoleundervisning, og bekæmpe 
overdreven gældsætning. Medlemsstaterne 
bør endvidere fremme 
betalingstjenesteudbyderes initiativer med 
henblik på at kombinere leveringen af 
betalingskonti med basale funktioner med 
bevidstgørelse om økonomiske forhold.

Or. en

Ændringsforslag 189
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne bør sikre, at mindst 
én betalingstjenesteudbyder tilbyder 
forbrugerne en betalingskonto med basale 
funktioner. Adgangen hertil bør ikke være 
for vanskelig og bør ikke indebære 
uforholdsmæssigt store udgifter for 
forbrugerne. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne tage højde for faktorer 
såsom beliggenheden af de udpegede
betalingstjenesteudbydere på deres område. 
For at mindske risikoen for, at forbrugere 
bliver økonomisk ekskluderet, bør 
medlemsstaterne forbedre den generelle 
viden om økonomiske spørgsmål, herunder 
gennem skoleundervisning, og bekæmpe 
overdreven gældsætning. Medlemsstaterne 
bør endvidere fremme 
betalingstjenesteudbyderes initiativer med 
henblik på at kombinere leveringen af 
betalingskonti med basale funktioner med 

(28) Medlemsstaterne bør sikre, at mindst 
én betalingstjenesteudbyder, under 
hensyntagen til princippet om lige 
konkurrencevilkår og 
proportionalitetsprincippet, tilbyder 
forbrugerne en betalingskonto med basale 
funktioner. Adgangen hertil bør ikke være 
for vanskelig og bør ikke indebære 
uforholdsmæssigt store udgifter for 
forbrugerne. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne tage højde for faktorer 
såsom beliggenheden af de udpegede 
betalingstjenesteudbydere på deres område. 
For at mindske risikoen for, at forbrugere 
bliver økonomisk ekskluderet, bør 
medlemsstaterne forbedre den generelle 
viden om økonomiske spørgsmål, herunder 
gennem skoleundervisning. 
Medlemsstaterne bør endvidere fremme 
betalingstjenesteudbyderes initiativer med 
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bevidstgørelse om økonomiske forhold. henblik på at kombinere leveringen af 
betalingskonti med basale funktioner med 
bevidstgørelse om økonomiske forhold.

Or. de

Ændringsforslag 190
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne bør sikre, at mindst 
én betalingstjenesteudbyder tilbyder
forbrugerne en betalingskonto med basale 
funktioner. Adgangen hertil bør ikke være 
for vanskelig og bør ikke indebære 
uforholdsmæssigt store udgifter for 
forbrugerne. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne tage højde for faktorer 
såsom beliggenheden af de udpegede 
betalingstjenesteudbydere på deres område. 
For at mindske risikoen for, at forbrugere 
bliver økonomisk ekskluderet, bør 
medlemsstaterne forbedre den generelle 
viden om økonomiske spørgsmål, herunder 
gennem skoleundervisning, og bekæmpe 
overdreven gældsætning. Medlemsstaterne 
bør endvidere fremme 
betalingstjenesteudbyderes initiativer med 
henblik på at kombinere leveringen af 
betalingskonti med basale funktioner med 
bevidstgørelse om økonomiske forhold.

(28) Medlemsstaterne skal sikre, at 
forbrugerne tilbydes betalingskonti med 
basale funktioner af alle 
betalingstjenesteudbydere, der tilbyder 
betalingskonti, som omfatter mindst de 
tjenester, der fremgår af artikel 16, stk. 1, 
som en integreret del af deres normale 
virksomhed. Adgangen hertil bør ikke 
være for vanskelig og bør kun medføre et 
symbolsk gebyr for forbrugerne. I den 
forbindelse bør medlemsstaterne tage højde 
for faktorer såsom beliggenheden af de 
udpegede betalingstjenesteudbydere på 
deres område. For at mindske risikoen for, 
at forbrugere bliver økonomisk 
ekskluderet, bør medlemsstaterne forbedre 
den generelle viden om økonomiske 
spørgsmål, herunder gennem 
skoleundervisning, og bekæmpe 
overdreven gældsætning. Medlemsstaterne 
bør endvidere fremme 
betalingstjenesteudbyderes initiativer med 
henblik på at kombinere leveringen af 
betalingskonti med basale funktioner med 
bevidstgørelse om økonomiske forhold.

Or. en

Ændringsforslag 191
Philippe De Backer
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Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne bør sikre, at mindst 
én betalingstjenesteudbyder tilbyder 
forbrugerne en betalingskonto med basale 
funktioner. Adgangen hertil bør ikke være 
for vanskelig og bør ikke indebære 
uforholdsmæssigt store udgifter for 
forbrugerne. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne tage højde for faktorer 
såsom beliggenheden af de udpegede 
betalingstjenesteudbydere på deres område. 
For at mindske risikoen for, at forbrugere 
bliver økonomisk ekskluderet, bør 
medlemsstaterne forbedre den generelle 
viden om økonomiske spørgsmål, herunder 
gennem skoleundervisning, og bekæmpe 
overdreven gældsætning. Medlemsstaterne 
bør endvidere fremme 
betalingstjenesteudbyderes initiativer med 
henblik på at kombinere leveringen af 
betalingskonti med basale funktioner med
bevidstgørelse om økonomiske forhold.

(28) Medlemsstaterne bør sikre, at mindst 
én betalingstjenesteudbyder tilbyder 
forbrugerne en betalingskonto med basale 
funktioner. Adgangen hertil bør ikke være 
for vanskelig og bør ikke indebære 
uforholdsmæssigt store udgifter for 
forbrugerne. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne tage højde for faktorer 
såsom beliggenheden af de udpegede 
betalingstjenesteudbydere på deres område. 
For at mindske risikoen for, at forbrugere 
bliver økonomisk ekskluderet, bør 
medlemsstaterne forbedre den generelle 
viden om økonomiske spørgsmål, herunder 
gennem skoleundervisning, og bekæmpe 
overdreven gældsætning. Medlemsstaterne 
bør endvidere fremme 
betalingstjenesteudbyderes initiativer med 
henblik på at kombinere leveringen af 
betalingskonti med basale funktioner med 
bevidstgørelse om økonomiske forhold.
Direktivets krav i forbindelse med basale 
betalingskonti kan overholdes ved hjælp 
af en lov, selvregulering eller en frivillig 
aftale.

Or. en

Ændringsforslag 192
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne bør sikre, at mindst 
én betalingstjenesteudbyder tilbyder 
forbrugerne en betalingskonto med basale 
funktioner. Adgangen hertil bør ikke være 
for vanskelig og bør ikke indebære 
uforholdsmæssigt store udgifter for 

(28) Medlemsstaterne bør sikre, at mindst 
én betalingstjenesteudbyder tilbyder 
forbrugerne en betalingskonto med basale 
funktioner. Adgangen hertil bør ikke være 
for vanskelig og bør ikke indebære 
uforholdsmæssigt store udgifter for 
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forbrugerne. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne tage højde for faktorer 
såsom beliggenheden af de udpegede 
betalingstjenesteudbydere på deres område. 
For at mindske risikoen for, at forbrugere 
bliver økonomisk ekskluderet, bør 
medlemsstaterne forbedre den generelle 
viden om økonomiske spørgsmål, herunder 
gennem skoleundervisning, og bekæmpe 
overdreven gældsætning. Medlemsstaterne 
bør endvidere fremme 
betalingstjenesteudbyderes initiativer med 
henblik på at kombinere leveringen af 
betalingskonti med basale funktioner med 
bevidstgørelse om økonomiske forhold.

forbrugerne. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne tage højde for faktorer 
såsom beliggenheden af de udpegede 
betalingstjenesteudbydere på deres område. 
For at mindske risikoen for, at forbrugere 
bliver økonomisk ekskluderet, bør 
medlemsstaterne forbedre den generelle 
viden om økonomiske spørgsmål, herunder 
gennem skoleundervisning, og bekæmpe 
overdreven gældsætning. Medlemsstaterne 
bør endvidere fremme 
betalingstjenesteudbyderes initiativer med 
henblik på at kombinere leveringen af 
betalingskonti med basale funktioner med 
bevidstgørelse om økonomiske forhold
med det formål at bistå de skrøbelige 
befolkningsgrupper i budgetspørgsmål og 
spørgsmål om overdreven gældsætning.

Or. fr

Ændringsforslag 193
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Medlemsstaterne bør sørge for, at 
der iværksættes foranstaltninger til 
lettelse af uddannelsen af forbrugerne i 
forbindelse med forvaltningen af deres 
basale betalingskonto. Alle kontohavere 
bør modtage klare, informative 
dokumenter, som skitserer, hvordan 
kontoen fungerer.

Or. en

Ændringsforslag 194
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Betragtning 29
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) For at kunne udøve retten til at oprette 
og anvende en basal betalingskonto bør en 
forbruger ikke i forvejen være indehaver af 
en betalingskonto på det samme område. 
Når det ikke er muligt ved hjælp af 
elektroniske systemer at fastslå, om en 
forbruger allerede er indehaver af en 
betalingskonto, bør 
betalingstjenesteudbyderne acceptere en 
erklæring fra forbrugeren som et pålideligt 
middel til at kontrollere, at den pågældende 
ikke allerede har en betalingskonto.

(29) For at kunne udøve retten til at oprette 
og anvende en basal betalingskonto bør en 
forbruger ikke i forvejen være indehaver af 
en betalingskonto, eller han/hun bør 
tidligere være blevet nægtet adgang til at 
oprette og anvende en almindelig 
betalingskonto på det samme område. Når 
det ikke er muligt ved hjælp af elektroniske 
systemer at fastslå, om en forbruger 
allerede er indehaver af en betalingskonto, 
bør betalingstjenesteudbyderne acceptere 
en erklæring fra forbrugeren som et 
pålideligt middel til at kontrollere, at den 
pågældende ikke allerede har en 
betalingskonto. Forbrugeren bør 
dokumentere en egentlig tilknytning til 
betalingstjenesteudbyderens medlemsstat.
I denne forbindelse skal forbrugeren 
forelægge:
i) en erklæring på tro og love, der kan 
anvendes af betalingstjenesteudbyderne 
som et pålideligt middel til at kontrollere, 
at han/hun ikke allerede har en 
betalingskonto, baseret på en målrettet 
kontrol, som dokumenterer et klart behov 
for en betalingskonto med basale 
funktioner, eller
ii) en simpel erklæring fra mindst en 
finansiel institution i de pågældende 
medlemsstater, som dokumenterer, at 
han/hun er blevet nægtet adgang til at 
oprette og anvende en betalingskonto i 
den berørte medlemsstat.
Eksempler på egentlig tilknytning til 
medlemsstater er bl.a.: nationalitet, 
bopæl, arbejdsrelaterede forhold, 
optagelse på en skole eller 
erhvervsmæssig uddannelsesinstitution, 
familiære bånd eller enhver anden faktor, 
der kan udgøre en tilknytning til den 
pågældende medlemsstat.

Or. en
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Ændringsforslag 195
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) For at kunne udøve retten til at oprette 
og anvende en basal betalingskonto bør en 
forbruger ikke i forvejen være indehaver af 
en betalingskonto på det samme område. 
Når det ikke er muligt ved hjælp af 
elektroniske systemer at fastslå, om en 
forbruger allerede er indehaver af en 
betalingskonto, bør 
betalingstjenesteudbyderne acceptere en 
erklæring fra forbrugeren som et pålideligt 
middel til at kontrollere, at den pågældende
ikke allerede har en betalingskonto.

(29) For at kunne udøve retten til at oprette 
og anvende en basal betalingskonto bør en 
forbruger ikke i forvejen være indehaver af 
en betalingskonto, og forbrugeren skal 
være blevet nægtet adgang til en 
betalingskonto i medlemsstaten. Det skal 
påvises, at den betalingstjenesteudbyder, 
hvor der ansøges om adgang til en 
betalingskonto med basale funktioner, har 
en tilstrækkelig tilknytning til 
medlemsstaten. Når det ikke er muligt ved 
hjælp af elektroniske systemer at fastslå, 
om en forbruger allerede er indehaver af en 
betalingskonto, bør 
betalingstjenesteudbyderne acceptere en 
erklæring fra forbrugeren som et pålideligt 
middel til at kontrollere, at den pågældende
er blevet nægtet adgang til en 
betalingskonto.

Or. en

Begrundelse

Retten til en basal bankkonto bør kun finde anvendelse, hvis forbrugeren ikke allerede har en 
betalingskonto og er blevet nægtet adgang til en almindelig betalingskonto.

Ændringsforslag 196
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) For at kunne udøve retten til at oprette 
og anvende en basal betalingskonto bør en 

(29) For at kunne udøve retten til at oprette 
og anvende en basal betalingskonto bør en 
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forbruger ikke i forvejen være indehaver af 
en betalingskonto på det samme område. 
Når det ikke er muligt ved hjælp af 
elektroniske systemer at fastslå, om en 
forbruger allerede er indehaver af en 
betalingskonto, bør 
betalingstjenesteudbyderne acceptere en 
erklæring fra forbrugeren som et pålideligt 
middel til at kontrollere, at den pågældende 
ikke allerede har en betalingskonto.

forbruger ikke i forvejen være indehaver af 
en betalingskonto i Unionen, og 
forbrugeren bør kunne dokumentere, at 
denne er blevet nægtet at åbne en 
betalingskonto. Når det ikke er muligt ved 
hjælp af elektroniske systemer at fastslå, 
om en forbruger allerede er indehaver af en 
betalingskonto, bør 
betalingstjenesteudbyderne acceptere en 
erklæring fra forbrugeren som et pålideligt 
middel til at kontrollere, at den pågældende 
ikke allerede har en betalingskonto. Når 
forbrugerens behov er fastslået, skal 
betalingstjenesteudbyderen tilbyde 
kunden en betalingskonto med basale 
funktioner.

Or. de

Ændringsforslag 197
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) For at kunne udøve retten til at oprette 
og anvende en basal betalingskonto bør en 
forbruger ikke i forvejen være indehaver af 
en betalingskonto på det samme område. 
Når det ikke er muligt ved hjælp af 
elektroniske systemer at fastslå, om en 
forbruger allerede er indehaver af en 
betalingskonto, bør 
betalingstjenesteudbyderne acceptere en 
erklæring fra forbrugeren som et pålideligt 
middel til at kontrollere, at den pågældende 
ikke allerede har en betalingskonto.

(29) For at kunne udøve retten til at oprette 
og anvende en basal betalingskonto bør en 
forbruger ikke i forvejen være indehaver af 
en betalingskonto i EU. Når det ikke er 
muligt ved hjælp af elektroniske systemer 
at fastslå, om en forbruger allerede er 
indehaver af en betalingskonto, bør 
betalingstjenesteudbyderne acceptere en 
erklæring fra forbrugeren som et pålideligt 
middel til at kontrollere, at den pågældende 
ikke allerede har en betalingskonto.

Or. de

Ændringsforslag 198
Olle Ludvigsson
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Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) For at kunne udøve retten til at oprette 
og anvende en basal betalingskonto bør en 
forbruger ikke i forvejen være indehaver af 
en betalingskonto på det samme område. 
Når det ikke er muligt ved hjælp af 
elektroniske systemer at fastslå, om en 
forbruger allerede er indehaver af en 
betalingskonto, bør 
betalingstjenesteudbyderne acceptere en 
erklæring fra forbrugeren som et pålideligt 
middel til at kontrollere, at den pågældende 
ikke allerede har en betalingskonto.

(29) For at kunne udøve retten til at oprette 
og anvende en basal betalingskonto bør en 
forbruger ikke i forvejen være indehaver af 
en betalingskonto på det samme område. 
Når det ikke er muligt ved hjælp af 
elektroniske systemer at fastslå, om en 
forbruger allerede er indehaver af en 
betalingskonto, bør 
betalingstjenesteudbyderne acceptere en
formel erklæring fra forbrugeren som et 
pålideligt middel til at kontrollere, at den 
pågældende ikke allerede har en 
betalingskonto.

Or. en

Ændringsforslag 199
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Forbrugerne bør sikres adgang til en 
række basale betalingstjenester, for hvilke 
medlemsstaterne skal fastlægge et 
minimumsantal af transaktioner på en 
måde, der tager højde for både 
forbrugernes behov og den pågældende 
medlemsstats kommercielle praksis. For 
tjenester ud over dette minimum kan 
bankerne anvende deres almindelige 
gebyrer. Blandt de tjenester, der er knyttet 
til basale betalingskonti, bør man finde 
muligheden for at indsætte og hæve penge. 
Forbrugerne bør kunne foretage væsentlige 
betalingstransaktioner som modtagelse af 
indkomst eller ydelser, betaling af 
regninger eller afgifter og køb af varer og 
tjenesteydelser, herunder også via direkte 
debitering, kreditoverførsel og anvendelse 

(30) Forbrugerne bør sikres adgang til en 
række basale betalingstjenester. For 
tjenester ud over de basale tjenester kan 
bankerne anvende deres almindelige 
gebyrer. Blandt de tjenester, der er knyttet 
til basale betalingskonti, bør man finde 
muligheden for at indsætte og hæve penge. 
Forbrugerne bør kunne foretage væsentlige 
betalingstransaktioner som modtagelse af 
indkomst eller ydelser, betaling af 
regninger eller afgifter og køb af varer og 
tjenesteydelser, herunder også via direkte 
debitering, kreditoverførsel og anvendelse 
af betalingskort. Disse tjenesteydelser bør 
gøre det muligt at købe varer og 
tjenesteydelser over internettet og give 
forbrugerne mulighed for at initiere 
betalingsordrer via 
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af betalingskort. Disse tjenesteydelser bør 
gøre det muligt at købe varer og 
tjenesteydelser over internettet og give 
forbrugerne mulighed for at initiere 
betalingsordrer via 
betalingstjenesteudbyderens internetbank, 
når en sådan forefindes. Betalingskonti 
med basale funktioner bør dog ikke være til 
ren online brug, da dette ville skabe en 
hindring for forbrugere, der ikke har 
internetadgang. Forbrugerne bør ikke gives 
kassekredit i forbindelse med en 
betalingskonto med basale funktioner. 
Medlemsstaterne kan dog give 
betalingstjenesteudbyderne tilladelse til at 
tilbyde stødpudefaciliteter for meget små 
beløb i forbindelse med betalingskonti med 
basale funktioner.

betalingstjenesteudbyderens internetbank, 
når en sådan forefindes. Betalingskonti 
med basale funktioner bør dog ikke være til 
ren online brug, da dette ville skabe en 
hindring for forbrugere, der ikke har 
internetadgang. Forbrugerne bør ikke gives 
kassekredit i forbindelse med en 
betalingskonto med basale funktioner. 
Medlemsstaterne kan dog give 
betalingstjenesteudbyderne tilladelse til at 
tilbyde stødpudefaciliteter for meget små 
beløb i forbindelse med betalingskonti med 
basale funktioner. Såfremt forbrugeren 
benytter en betalingskonto med basale 
funktioner til personligt brug, bør der ikke 
fastsættes en grænse for antallet af 
transaktioner for forbrugeren i henhold 
til de specifikke regler for priser 
vedrørende den pågældende konto.

Or. en

Ændringsforslag 200
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Forbrugerne bør sikres adgang til en 
række basale betalingstjenester, for hvilke 
medlemsstaterne skal fastlægge et 
minimumsantal af transaktioner på en 
måde, der tager højde for både 
forbrugernes behov og den pågældende 
medlemsstats kommercielle praksis. For 
tjenester ud over dette minimum kan 
bankerne anvende deres almindelige 
gebyrer. Blandt de tjenester, der er knyttet 
til basale betalingskonti, bør man finde 
muligheden for at indsætte og hæve penge. 
Forbrugerne bør kunne foretage væsentlige 
betalingstransaktioner som modtagelse af 
indkomst eller ydelser, betaling af 
regninger eller afgifter og køb af varer og 
tjenesteydelser, herunder også via direkte 

(30) Forbrugerne bør sikres adgang til en 
række basale betalingstjenester, for hvilke 
medlemsstaterne skal fastlægge et 
minimumsantal af transaktioner på en 
måde, der tager højde for både 
forbrugernes behov og den pågældende 
medlemsstats kommercielle praksis. For 
tjenester ud over dette minimum kan 
bankerne anvende deres almindelige 
gebyrer. Blandt de tjenester, der er knyttet 
til basale betalingskonti, bør man finde 
muligheden for at placere og hæve penge
ad de forskellige tilgængelige kanaler. 
Forbrugerne bør kunne foretage væsentlige 
betalingstransaktioner som modtagelse af 
indkomst eller ydelser, betaling af 
regninger eller afgifter og køb af varer og 
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debitering, kreditoverførsel og anvendelse 
af betalingskort. Disse tjenesteydelser bør 
gøre det muligt at købe varer og 
tjenesteydelser over internettet og give 
forbrugerne mulighed for at initiere 
betalingsordrer via 
betalingstjenesteudbyderens internetbank, 
når en sådan forefindes. Betalingskonti 
med basale funktioner bør dog ikke være til 
ren online brug, da dette ville skabe en 
hindring for forbrugere, der ikke har 
internetadgang. Forbrugerne bør ikke gives 
kassekredit i forbindelse med en 
betalingskonto med basale funktioner. 
Medlemsstaterne kan dog give 
betalingstjenesteudbyderne tilladelse til at 
tilbyde stødpudefaciliteter for meget små 
beløb i forbindelse med betalingskonti med 
basale funktioner.

tjenesteydelser, herunder også via direkte 
debitering, kreditoverførsel, herunder 
stående ordrer, og anvendelse af et 
personligt betalingsinstrument (f.eks. et
betalingskort eller softwareprodukt). Disse 
tjenesteydelser bør gøre det muligt at købe 
varer og tjenesteydelser over internettet og 
give forbrugerne mulighed for at initiere 
betalingsordrer via 
betalingstjenesteudbyderens internetbank, 
når en sådan forefindes. Betalingskonti 
med basale funktioner bør dog ikke være til 
ren online brug, da dette ville skabe en 
hindring for forbrugere, der ikke har 
internetadgang. Forbrugerne bør ikke gives 
kassekredit i forbindelse med en 
betalingskonto med basale funktioner. 
Medlemsstaterne kan dog give 
betalingstjenesteudbyderne tilladelse til at 
tilbyde stødpudefaciliteter for meget små 
beløb i forbindelse med betalingskonti med 
basale funktioner, hvor gebyrerne for 
sådanne midler oplyses særskilt til 
forbrugerne og er mindst lige så gunstige 
som udbyderens gebyrer for overtræk.

Or. en

Ændringsforslag 201
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at sikre, at basale betalingskonti er 
tilgængelige for så mange forbrugere som 
muligt, bør de tilbydes vederlagsfrit eller til 
et rimeligt gebyr. Desuden bør alle øvrige 
gebyrer, som forbrugeren afkræves ved 
manglende overholdelse af aftalevilkårene, 
være rimelige. Medlemsstaterne bør 
afgøre, hvad der udgør et rimeligt gebyr, 
alt efter de nationale omstændigheder. For 
at sikre en ensartet og effektiv 
gennemførelse af princippet om et rimeligt 

(31) For at sikre, at basale betalingskonti er 
tilgængelige for så mange forbrugere som 
muligt, bør de tilbydes vederlagsfrit eller til 
et rimeligt gebyr. Desuden bør alle øvrige 
gebyrer, som forbrugeren afkræves ved 
manglende overholdelse af aftalevilkårene, 
være rimelige og aldrig højere end de 
gebyrer, der er omfattet af udbyderens 
almindelige prispolitik.
Betalingstjenesteudbydere skal forpligtes 
til at sikre, at betalingskontoen med 



PE516.948v02-00 66/168 AM\1002483DA.doc

DA

gebyr bør EBA gives i opdrag at udstede 
retningslinjer vedrørende de generelle 
kriterier, der fastlægges i dette direktiv.

basale funktioner altid er den billigste 
konto til gennemførelse af 
grundlæggende betalingstransaktioner 
blandt de produkter, de tilbyder. Der bør 
være en rimelig øvre grænse for det 
samlede gebyrbeløb, som 
betalingstjenesteudbyderen opkræver fra 
forbrugeren i løbet af et år for drift af en 
betalingskonto med basale funktioner.
Medlemsstaterne bør afgøre, hvad der 
udgør et rimeligt gebyr og en rimelig øvre 
grænse for det samlede gebyrbeløb i løbet 
af et år, alt efter de nationale 
omstændigheder, bl.a. under hensyntagen 
til den gennemsnitlige indkomst for 
personer, der er truet af fattigdom eller 
social udstødelse. For at sikre en ensartet 
og effektiv gennemførelse af princippet om 
et rimeligt gebyr bør EBA gives i opdrag at 
udstede retningslinjer vedrørende de 
generelle kriterier, der fastlægges i dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 202
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Betalingstjenesteudbyderen bør kun 
afslå at åbne - og bør kun opsige - en aftale 
om en betalingskonto med basale 
funktioner under særlige omstændigheder,
f.eks. manglende efterlevelse af 
lovgivningen om hvidvaskning af penge og 
finansiering af terrorisme eller om 
forebyggelse og efterforskning af 
kriminalitet. Selv i disse tilfælde er et 
afslag kun berettiget, hvis forbrugeren ikke 
efterlever bestemmelserne i den 
pågældende lovgivning, ikke fordi 
proceduren med at kontrollere, hvorvidt 
lovgivningen efterleves, er for besværlig 

(32) Betalingstjenesteudbyderen bør kun 
afslå at åbne - og bør kun opsige - en aftale 
om en betalingskonto med basale 
funktioner under særlige omstændigheder,
eksempelvis i tilfælde af manglende 
efterlevelse af lovgivningen om 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme eller om forebyggelse og 
efterforskning af kriminalitet, eller hvis 
forbrugeren ikke tidligere er blevet nægtet 
adgang til en betalingskonto. Selv i disse 
tilfælde er et afslag kun berettiget, hvis 
forbrugeren ikke efterlever bestemmelserne 
i den pågældende lovgivning, ikke fordi 
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eller dyr. proceduren med at kontrollere, hvorvidt 
lovgivningen efterleves, er for besværlig 
eller dyr.

Or. en

Ændringsforslag 203
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne og 
betalingstjenesteudbyderne bør give
forbrugerne klare og forståelige 
oplysninger om retten til en betalingskonto 
med basale funktioner. Oplysningerne bør 
dække kontoens hovedfunktioner og 
vilkårene for dens anvendelse samt, 
hvordan forbrugerne kan udøve deres ret til 
at åbne en betalingskonto med basale 
funktioner. Forbrugerne bør navnlig 
oplyses om, at køb af yderligere tjenester 
ikke er en forudsætning for at kunne 
oprette og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner.

(33) Medlemsstaterne bør give klare og 
forståelige oplysninger om
tilgængeligheden af en betalingskonto 
med basale funktioner. Oplysningerne bør 
dække kontoens hovedfunktioner og 
vilkårene for dens anvendelse samt, 
hvordan forbrugerne kan udøve deres ret til 
at åbne en betalingskonto med basale 
funktioner. Forbrugerne bør navnlig 
oplyses om, at køb af yderligere tjenester 
ikke er en forudsætning for at kunne 
oprette og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner.

Or. en

Ændringsforslag 204
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Når det er hensigtsmæssigt, og 
navnlig i forbindelse med personer uden 
fast adresse, bør medlemsstaterne oprette 
ikkediskriminerende og fleksible 
mekanismer, som kan hjælpe forbrugerne 
med at opfylde kravene til 
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kundeidentifikation vedrørende 
betalingskonti med basale funktioner, og 
samtidig skal de overholde lovgivningen 
om hvidvaskning af penge og finansiering 
af terror.

Or. en

Ændringsforslag 205
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 34 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34b) Med henblik på at betjene kunder,
der har en betalingskonto med basale 
funktioner, på en hensigtsmæssig måde, 
skal medlemsstaterne sikre, at de 
relevante medarbejdere hos 
betalingstjenesteudbydere, der tilbyder 
disse konti, gives hensigtsmæssig 
uddannelse, tilstrækkelig tid og, hvor det 
er relevant, tilpassede salgsmål.

Or. en

Ændringsforslag 206
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) For at opfylde målene i dette direktiv 
bør beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten for så vidt angår fastlæggelse af 
den standardiserede EU-terminologi for 
betalingstjenester, som er fælles for en 
række medlemsstater, og de dertil hørende 
definitioner.

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 207
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) For at opfylde målene i dette direktiv 
bør beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten for så vidt angår fastlæggelse af 
den standardiserede EU-terminologi for 
betalingstjenester, som er fælles for en 
række medlemsstater, og de dertil hørende 
definitioner.

udgår

Or. en

Begrundelse

Holdt op mod de forbundne administrative omkostninger fremgår det ikke klart, at 
terminologistandardiseringsprocessen vil medføre en reel fordel.

Ændringsforslag 208
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) For at opfylde målene i dette direktiv 
bør beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten for så vidt angår fastlæggelse af
den standardiserede EU-terminologi for 
betalingstjenester, som er fælles for en 
række medlemsstater, og de dertil hørende 
definitioner.

(36) For at opfylde målene i dette direktiv 
bør beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten for så vidt angår fastlæggelse af
EU's standardiserede liste over 
definitioner for betalingstjenester, som er 
fælles for en række medlemsstater.
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Or. en

Ændringsforslag 209
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv bør 
Kommissionen tildeles 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
vedrører udformningen af 
gebyroplysningsdokumentet, det fælles 
symbol herfor og den rækkefølge, i 
hvilken de omhandlede tjenester skal 
præsenteres, samt udformningen af 
gebyropgørelsen, det fælles symbol herfor 
og den rækkefølge, i hvilken de 
omhandlede tjenester skal præsenteres. 
Disse beføjelser bør udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

udgår

Or. en

Begrundelse

Holdt op mod de forbundne administrative omkostninger fremgår det ikke klart, at 
terminologistandardiseringsprocessen vil medføre en reel fordel.

Ændringsforslag 210
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 38



AM\1002483DA.doc 71/168 PE516.948v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Senest tre år efter ikrafttrædelsen af 
dette direktiv og derefter hvert andet år bør 
medlemsstaterne udarbejde pålidelige 
årlige statistikker om den måde, hvorpå de 
ved dette direktiv indførte foranstaltninger 
fungerer. De bør hertil anvende alle 
relevante informationskilder og meddele 
oplysningerne til Kommissionen.

(38) Senest to år efter ikrafttrædelsen af 
dette direktiv og derefter hvert andet år bør 
medlemsstaterne udarbejde pålidelige 
årlige statistikker om den måde, hvorpå de 
ved dette direktiv indførte foranstaltninger 
fungerer. De bør hertil anvende alle 
relevante informationskilder og meddele 
oplysningerne til Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 211
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Dette direktiv tages op til fornyet 
gennemgang fem år efter ikrafttrædelsen 
for at tage højde for markedsudviklingen, 
f.eks. nye typer betalingskonti og 
betalingstjenester, samt udviklingen på 
andre områder af EU-lovgivningen og 
medlemsstaternes erfaringer. Ved 
gennemgangen bør det vurderes, om de 
indførte foranstaltninger har forbedret 
forbrugernes forståelse af 
betalingskontogebyrer og 
sammenligneligheden af betalingskonti, og 
om de har gjort det nemmere at skifte 
konto. Det bør også opgøres, hvor mange 
basale betalingskonti der er blevet åbnet, 
herunder af tidligere bankløse forbrugere.
Desuden bør det vurderes, hvorvidt de 
længere frister for 
betalingstjenesteudbydere, der foretager 
flytning på tværs af grænserne, skal 
opretholdes i en længere periode. Det bør 
også vurderes, om bestemmelserne om de 
oplysninger, betalingstjenesteudbyderne 
skal give, når de tilbyder pakkeprodukter, 
er tilstrækkelige, eller om der er behov for 

(39) Dette direktiv tages op til fornyet 
gennemgang fem år efter ikrafttrædelsen 
for at tage højde for markedsudviklingen, 
f.eks. nye typer betalingskonti og 
betalingstjenester, samt udviklingen på 
andre områder af EU-lovgivningen og 
medlemsstaternes erfaringer. Ved 
gennemgangen bør det vurderes, om de 
indførte foranstaltninger har forbedret 
forbrugernes forståelse af 
betalingskontogebyrer og 
sammenligneligheden af betalingskonti, og 
om de har gjort det nemmere at skifte 
konto. Det bør også opgøres, hvor mange 
basale betalingskonti der er blevet åbnet, 
herunder af tidligere bankløse forbrugere. 
Det bør også vurderes, om bestemmelserne 
om de oplysninger, 
betalingstjenesteudbyderne skal give, når 
de tilbyder pakkeprodukter, er 
tilstrækkelige, eller om der er behov for 
yderligere foranstaltninger. Der bør 
desuden gennemføres en undersøgelse af, 
om der findes et behov for tjenester 
vedrørende flytning på tværs af 
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yderligere foranstaltninger. Kommissionen 
bør forelægge Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport, der ledsages af 
lovgivningsforslag, hvis det er relevant.

grænserne, eller om den nuværende 
situation imødekommer forbrugernes 
behov. Kommissionen bør forelægge 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, 
der ledsages af lovgivningsforslag, hvis det 
er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 212
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Dette direktiv tages op til fornyet 
gennemgang fem år efter ikrafttrædelsen 
for at tage højde for markedsudviklingen, 
f.eks. nye typer betalingskonti og 
betalingstjenester, samt udviklingen på 
andre områder af EU-lovgivningen og 
medlemsstaternes erfaringer. Ved 
gennemgangen bør det vurderes, om de 
indførte foranstaltninger har forbedret 
forbrugernes forståelse af 
betalingskontogebyrer og 
sammenligneligheden af betalingskonti, og 
om de har gjort det nemmere at skifte 
konto. Det bør også opgøres, hvor mange 
basale betalingskonti der er blevet åbnet, 
herunder af tidligere bankløse forbrugere. 
Desuden bør det vurderes, hvorvidt de 
længere frister for 
betalingstjenesteudbydere, der foretager 
flytning på tværs af grænserne, skal 
opretholdes i en længere periode. Det bør 
også vurderes, om bestemmelserne om de 
oplysninger, betalingstjenesteudbyderne 
skal give, når de tilbyder pakkeprodukter, 
er tilstrækkelige, eller om der er behov for 
yderligere foranstaltninger. Kommissionen 
bør forelægge Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport, der ledsages af 
lovgivningsforslag, hvis det er relevant.

(39) Dette direktiv tages op til fornyet 
gennemgang tre år efter ikrafttrædelsen for 
at tage højde for markedsudviklingen, 
f.eks. nye typer betalingskonti og 
betalingstjenester, samt udviklingen på 
andre områder af EU-lovgivningen og 
medlemsstaternes erfaringer. Ved 
gennemgangen bør det vurderes, om de 
indførte foranstaltninger har forbedret 
forbrugernes forståelse af 
betalingskontogebyrer og 
sammenligneligheden af betalingskonti, og 
om de har gjort det nemmere at skifte 
konto. Det bør også opgøres, hvor mange 
basale betalingskonti der er blevet åbnet, 
herunder af tidligere bankløse forbrugere. 
Desuden bør det vurderes, hvorvidt de 
længere frister for 
betalingstjenesteudbydere, der foretager 
flytning på tværs af grænserne, skal 
opretholdes i en længere periode. Det bør 
også vurderes, om bestemmelserne om de 
oplysninger, betalingstjenesteudbyderne 
skal give, når de tilbyder pakkeprodukter, 
er tilstrækkelige, eller om der er behov for 
yderligere foranstaltninger. Kommissionen 
bør forelægge Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport, der ledsages af 
lovgivningsforslag, hvis det er relevant.
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Or. en

Ændringsforslag 213
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Dette direktiv tages op til fornyet 
gennemgang fem år efter ikrafttrædelsen 
for at tage højde for markedsudviklingen, 
f.eks. nye typer betalingskonti og 
betalingstjenester, samt udviklingen på 
andre områder af EU-lovgivningen og 
medlemsstaternes erfaringer. Ved 
gennemgangen bør det vurderes, om de 
indførte foranstaltninger har forbedret 
forbrugernes forståelse af 
betalingskontogebyrer og 
sammenligneligheden af betalingskonti, og 
om de har gjort det nemmere at skifte 
konto. Det bør også opgøres, hvor mange 
basale betalingskonti der er blevet åbnet, 
herunder af tidligere bankløse forbrugere. 
Desuden bør det vurderes, hvorvidt de 
længere frister for 
betalingstjenesteudbydere, der foretager 
flytning på tværs af grænserne, skal 
opretholdes i en længere periode. Det bør 
også vurderes, om bestemmelserne om de 
oplysninger, betalingstjenesteudbyderne 
skal give, når de tilbyder pakkeprodukter, 
er tilstrækkelige, eller om der er behov for 
yderligere foranstaltninger. Kommissionen 
bør forelægge Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport, der ledsages af 
lovgivningsforslag, hvis det er relevant.

(39) Dette direktiv tages op til fornyet 
gennemgang fem år efter ikrafttrædelsen 
for at tage højde for markedsudviklingen, 
f.eks. nye typer betalingskonti og 
betalingstjenester, samt udviklingen på 
andre områder af EU-lovgivningen og 
medlemsstaternes erfaringer. Ved 
gennemgangen bør det vurderes, om de 
indførte foranstaltninger har forbedret 
forbrugernes forståelse af 
betalingskontogebyrer og 
sammenligneligheden af betalingskonti, og 
om de har gjort det nemmere at skifte 
konto. Det bør også opgøres, hvor mange 
basale betalingskonti der er blevet åbnet, 
herunder af tidligere bankløse forbrugere, 
hvor lang tid forbrugerne har haft denne 
type konto, hvor mange afslag på åbning 
af betalingskonti med basale funktioner 
og hvor mange opsigelser af sådanne 
konti der har fundet sted, og begrundelsen 
herfor samt gebyrerne i den forbindelse. 
Desuden bør det vurderes, hvorvidt de 
længere frister for 
betalingstjenesteudbydere, der foretager 
flytning på tværs af grænserne, skal 
opretholdes i en længere periode. Det bør 
også vurderes, om bestemmelserne om de 
oplysninger, betalingstjenesteudbyderne 
skal give, når de tilbyder pakkeprodukter, 
er tilstrækkelige, eller om der er behov for 
yderligere foranstaltninger. Kommissionen 
bør forelægge Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport, der ledsages af 
lovgivningsforslag, hvis det er relevant.

Or. fr
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Ændringsforslag 214
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Dette direktiv tages op til fornyet 
gennemgang fem år efter ikrafttrædelsen 
for at tage højde for markedsudviklingen, 
f.eks. nye typer betalingskonti og 
betalingstjenester, samt udviklingen på 
andre områder af EU-lovgivningen og 
medlemsstaternes erfaringer. Ved 
gennemgangen bør det vurderes, om de 
indførte foranstaltninger har forbedret 
forbrugernes forståelse af 
betalingskontogebyrer og 
sammenligneligheden af betalingskonti, og 
om de har gjort det nemmere at skifte 
konto. Det bør også opgøres, hvor mange 
basale betalingskonti der er blevet åbnet, 
herunder af tidligere bankløse forbrugere.
Desuden bør det vurderes, hvorvidt de 
længere frister for 
betalingstjenesteudbydere, der foretager 
flytning på tværs af grænserne, skal 
opretholdes i en længere periode. Det bør 
også vurderes, om bestemmelserne om de 
oplysninger, betalingstjenesteudbyderne 
skal give, når de tilbyder pakkeprodukter, 
er tilstrækkelige, eller om der er behov for 
yderligere foranstaltninger. Kommissionen 
bør forelægge Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport, der ledsages af 
lovgivningsforslag, hvis det er relevant.

(39) Dette direktiv tages op til fornyet 
gennemgang fem år efter ikrafttrædelsen 
for at tage højde for markedsudviklingen, 
f.eks. nye typer betalingskonti og 
betalingstjenester, samt udviklingen på 
andre områder af EU-lovgivningen og 
medlemsstaternes erfaringer. Ved 
gennemgangen bør det vurderes, om de 
indførte foranstaltninger har forbedret 
forbrugernes forståelse af 
betalingskontogebyrer og 
sammenligneligheden af betalingskonti, og 
om de har gjort det nemmere at skifte 
konto. Det bør også opgøres, hvor mange 
basale betalingskonti der er blevet åbnet, 
herunder af tidligere bankløse forbrugere. 
Det bør også vurderes, om bestemmelserne 
om de oplysninger, 
betalingstjenesteudbyderne skal give, når 
de tilbyder pakkeprodukter, er 
tilstrækkelige, eller om der er behov for 
yderligere foranstaltninger. Kommissionen 
bør forelægge Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport, der ledsages af 
lovgivningsforslag, hvis det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 215
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Betragtning 41 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) Finansielle tjenesteydelser er 
komplekse produkter, og der skal derfor 
ydes kvalitetsrådgivning til forbrugerne. 
Desuden bør konkurrencen på området 
for betalingstjenester fremmes for at 
skabe innovation og opnå rimelige priser 
for forbrugerne. 
Sammenligningswebsteder vedrørende 
betalingskonti kan bidrage til at opnå 
målsætningerne om konkurrence og 
kvalitet, hvis de ikke kun tager højde for 
indikatorer, der afspejler priser, men også
indikatorer, der beskriver kvaliteten af 
tjenesten. På denne baggrund er det 
meget vigtigt at medtage indikatorer 
såsom en betalingstjenesteudbyders 
filialnet i sammenligningswebstedernes 
spektrum af indikatorer. 

Or. en

Ændringsforslag 216
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 41 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41b) Det er ikke kun vigtigt at øge 
forbrugernes kendskab til de forskellige 
typer af tjenester og priserne derfor, men 
også at den bank, den enkelte forbruger 
har valgt at gøre forretninger med, hvilket 
ofte er den bank, hvor forbrugeren har en 
betalingskonto, oplyser om bankens 
generelle finansielle styrke. Derved skabes 
der forbrugerpres, hvilket er et af de mest 
virkningsfulde incitamenter til at få 
virksomheder til at foretage ændringer, 
sammen med investor- og tilsynspres for 
at få kreditinstitutter til at konkurrere på 
institutionel styrke samt på tjenesternes 
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omkostninger og kvalitet. Med henblik 
herpå er det hensigtsmæssigt, at 
Kommissionen vurderer, hvilke 
muligheder der findes for på EU-plan at 
indføre en indikator for finansiel styrke 
for kreditinstitutter på baggrund af 
tilsynsmyndighedens vurdering af bl.a.
kapitalkrav, kreditkvalitet, forvaltning og 
risikostyring samt indtjening og 
likviditetsstyrke, som fremlægges i et 
enkelt og letforståeligt format, 
eksempelvis som et lyssignalsystem, der 
sigter mod at give forbrugerne sådanne 
oplysninger som supplement til 
gennemsigtighed vedrørende gebyrer for 
betalingskonti og andre detailbankydelser.

Or. en

Begrundelse

Det faktum, at det gøres lettere at skifte betalingskonto, eftersom forbrugerne har tendens til 
at samle alle deres bankforretninger i den bank, hvor de har en betalingskonto, bør ikke 
medføre, at bankerne udelukkende konkurrerer på omkostninger. Det er vigtigt, at 
forbrugerne også kan basere deres valg på kortfattede oplysninger om bankens finansielle 
styrke. CAMELS-systemet, som i USA benyttes i tilsynsøjemed af FDIC og centralbanken, 
Federal Reserve, viser et eksempel på kategorier, der kunne anvendes over for forbrugerne, 
eksempelvis et lyssignalsystem.

Ændringsforslag 217
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastsætter regler for 
gennemsigtighed og sammenlignelighed af 
gebyrer, der pålægges forbrugerne i 
forbindelse med betalingskonti, der 
indehaves i Den Europæiske Union, og 
som udbydes af betalingstjenesteudbydere, 
der er etableret i Unionen, samt regler for 
flytning af betalingskonti inden for
Unionen.

1. Dette direktiv fastsætter regler for 
gennemsigtighed og sammenlignelighed af 
gebyrer, der pålægges forbrugerne i 
forbindelse med betalingskonti, der 
indehaves i Den Europæiske Union, og 
som udbydes af betalingstjenesteudbydere, 
der er etableret i Unionen, samt regler for 
flytning af betalingskonti inden for en 
medlemsstat.
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Or. en

Begrundelse

Flytning på tværs af landegrænser ville være forbundet med enorme omkostninger og risici 
og ville kun give en lille åbenlys fordel i lyset af den ringe efterspørgsel efter en sådan 
grænseoverskridende tjeneste. Grænseoverskridende transaktioner vil desuden blive lettet 
med gennemførelsen af forordning (EU) nr. 260/2012.

Ændringsforslag 218
Werner Langen, Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastsætter regler for 
gennemsigtighed og sammenlignelighed af 
gebyrer, der pålægges forbrugerne i 
forbindelse med betalingskonti, der 
indehaves i Den Europæiske Union, og 
som udbydes af betalingstjenesteudbydere, 
der er etableret i Unionen, samt regler for 
flytning af betalingskonti inden for
Unionen.

1. Dette direktiv fastsætter regler for 
gennemsigtighed og sammenlignelighed af 
gebyrer, der pålægges forbrugerne i 
forbindelse med betalingskonti, der 
indehaves i Den Europæiske Union, og 
som udbydes af betalingstjenesteudbydere, 
der er etableret i Unionen, samt regler for 
flytning af betalingskonti inden for en 
medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 219
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastsætter regler for 
gennemsigtighed og sammenlignelighed af 
gebyrer, der pålægges forbrugerne i 
forbindelse med betalingskonti, der 
indehaves i Den Europæiske Union, og 
som udbydes af betalingstjenesteudbydere, 
der er etableret i Unionen, samt regler for 
flytning af betalingskonti inden for

1. Dette direktiv fastsætter regler for 
gennemsigtighed og sammenlignelighed af 
gebyrer, der pålægges forbrugerne i 
forbindelse med betalingskonti, der 
indehaves i Den Europæiske Union, og 
som udbydes af betalingstjenesteudbydere, 
der er etableret i Unionen, samt regler for 
flytning af betalingskonti inden for en 
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Unionen. medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 220
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastsætter regler for 
gennemsigtighed og sammenlignelighed af 
gebyrer, der pålægges forbrugerne i 
forbindelse med betalingskonti, der 
indehaves i Den Europæiske Union, og 
som udbydes af betalingstjenesteudbydere, 
der er etableret i Unionen, samt regler for 
flytning af betalingskonti inden for
Unionen.

1. Dette direktiv fastsætter regler for 
gennemsigtighed og sammenlignelighed af 
gebyrer, der pålægges forbrugerne i 
forbindelse med betalingskonti, der 
indehaves i Den Europæiske Union, og 
som udbydes af betalingstjenesteudbydere, 
der er etableret i Unionen, samt regler for 
flytning af betalingskonti inden for en 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 221
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastsætter regler for 
gennemsigtighed og sammenlignelighed af 
gebyrer, der pålægges forbrugerne i 
forbindelse med betalingskonti, der 
indehaves i Den Europæiske Union, og 
som udbydes af betalingstjenesteudbydere, 
der er etableret i Unionen, samt regler for 
flytning af betalingskonti inden for
Unionen.

1. Dette direktiv fastsætter regler for 
gennemsigtighed og sammenlignelighed af 
gebyrer, der pålægges forbrugerne i 
forbindelse med betalingskonti, der 
indehaves i Den Europæiske Union, og 
som udbydes af betalingstjenesteudbydere, 
der er etableret i Unionen, samt regler for 
flytning af betalingskonti inden for en 
medlemsstat.

Or. en
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Ændringsforslag 222
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastsætter regler for 
gennemsigtighed og sammenlignelighed af 
gebyrer, der pålægges forbrugerne i 
forbindelse med betalingskonti, der 
indehaves i Den Europæiske Union, og 
som udbydes af betalingstjenesteudbydere, 
der er etableret i Unionen, samt regler for 
flytning af betalingskonti inden for
Unionen.

1. Dette direktiv fastsætter regler for 
gennemsigtighed og sammenlignelighed af 
gebyrer, der pålægges forbrugerne i 
forbindelse med betalingskonti, der 
indehaves i Den Europæiske Union, og 
som udbydes af betalingstjenesteudbydere, 
der er etableret i Unionen, samt regler for 
flytning af betalingskonti inden for en 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 223
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv fastsætter desuden en 
ramme for de regler og vilkår, efter hvilke 
medlemsstaterne skal sikre forbrugernes ret 
til at åbne og anvende betalingskonti med 
basale funktioner i Unionen.

2. Dette direktiv fastsætter desuden en 
ramme for de regler og vilkår, efter hvilke 
medlemsstaterne skal sikre forbrugernes ret 
til at åbne og anvende betalingskonti med 
basale funktioner inden for en 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 224
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uanset de specifikke bestemmelser i 
artikel 15-19 betragtes en betalingskonto 
med basale funktioner som en 
betalingskonto for så vidt angår dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at bestemmelserne om gennemsigtighed i kapitel II og om flytning i 
kapitel III også gælder for betalingskonti med basale funktioner. Dette fremgår ikke tydeligt 
nok af Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 225
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For at opfylde kravene i dette direktiv 
skal medlemsstaterne sikre, at deres 
betalingstjenesteudbydere har adgang til 
omfattende, funktionelle databaser, hvor 
de kan bekræfte adresser, identitet og 
kreditværdighed for så vidt angår 
forbrugere i den pågældende medlemsstat 
med henblik på at bidrage til forebyggelse 
af svig, kontrol med forbrugernes 
overholdelse af kreditforpligtelser og 
overholdelse af deres krav i henhold til 
direktiv 2005/60/EF. Vilkårene for 
adgang skal være ikkediskriminerende. 
De obligatoriske felter i databaserne bør 
omfatte navn, adresse, fødselsdato, 
bopælsland og nationalitet.
Adgangen til sådanne databaser vil 
desuden gøre medlemsstaterne i stand til 
at opfylde kravene i artikel 16 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om 
kreditaftaler i forbindelse med fast 
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ejendom til beboelse.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at forhindre hvidvaskning af penge og anden kriminalitet kan en sådan 
database være en hjælp for betalingstjenesteudbydere i forbindelse med screening af 
forbrugere for at sikre, at de ansøger om en basal betalingskonto på lovlig vis. Dette er 
særligt vigtigt, når den pågældende bank ikke tidligere har ydet tjenester til forbrugeren.

Ændringsforslag 226
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "betalingskonto": en konto oprettet i en 
eller flere betalingstjenestebrugeres navn 
med henblik på at udføre 
betalingstransaktioner

b) "betalingskonto": en konto oprettet i en 
eller flere betalingstjenestebrugeres navn 
med henblik på at udføre 
betalingstransaktioner. For så vidt angår 
dette direktiv omfatter en 
"betalingskonto" ikke følgende:
i) konti, der hovedsageligt fungerer som 
indlåns- eller opsparingskonti
ii) kreditkort
iii) realkreditlån på løbende konti, og
iv) e-pengepunge, e-penge og e-
betalingskort.

Or. en

Begrundelse

Direktivets anvendelsesområde bør være begrænset til betalingskonti.

Ændringsforslag 227
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) "betalingskonto med basale 
funktioner": en løbende konto med 
finansielle tjenesteydelser, der er 
begrænset til placering af kontanter, 
hævning af kontanter, direkte 
debiteringstransaktioner, direkte 
debetkort, onlinebetalinger, 
kreditoverførsler og stående ordrer

Or. en

Ændringsforslag 228
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) "tjenesteydelser i forbindelse med 
betalingskonto": alle tjenesteydelser i 
forbindelse med en betalingskonto, 
herunder betalingstjenester

Or. en

Begrundelse

BEUC har foreslået anvendelsen af "tjenesteydelser i forbindelse med betalingskonto" i stedet 
for "betalingstjenester", eftersom førstnævnte er mere nøjagtig i denne sammenhæng. 
Eksempelvis er betalingskortforsikring og overtræk ikke betalingstjenester, men de skal være 
omfattet af de tjenesteydelser, der er forbundet med betalingskontoen.

Ændringsforslag 229
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) "tjenesteydelser i forbindelse med 
betalingskonto": alle tjenesteydelser i 
forbindelse med en betalingskonto, 
herunder også betalingstjenester

Or. en

Ændringsforslag 230
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "betalingstjenesteudbyder": en udbyder 
af betalingstjenester som defineret i artikel 
4, nr. 9), i direktiv 2007/64/EF

e) "betalingstjenesteudbyder": en udbyder 
af betalingstjenester som defineret i artikel 
4, nr. 9), i direktiv 2007/64/EF; 
betalingstjenesteudbydere, der 
udelukkende opererer som online 
udbydere af e-betalingskonti, er ikke 
omfattet af direktivets anvendelsesområde

Or. en

Ændringsforslag 231
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "overførende betalingstjenesteudbyder": 
den betalingstjenesteudbyder, der overfører 
oplysningerne om alle eller nogle af de 
tilbagevendende betalinger

g) "overførende betalingstjenesteudbyder": 
den aktuelle betalingstjenesteudbyder for 
den forbruger, der overfører oplysningerne 
om alle eller nogle af de tilbagevendende 
betalinger til den modtagende 
betalingstjenesteudbyder 

Or. en
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Begrundelse

Hvis der skiftes tjenesteudbyder mange gange, bør den tidligere tjenesteudbyder i kæden ikke 
være ansvarlig for den nye overførsel, da ansvaret for betalinger allerede er overgået til den 
aktuelle betalingstjenesteudbyder.

Ændringsforslag 232
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "modtagende betalingstjenesteudbyder": 
den betalingstjenesteudbyder, der
modtager oplysningerne om alle eller nogle 
af de tilbagevendende betalinger

h) "modtagende betalingstjenesteudbyder": 
den nye betalingstjenesteudbyder, som 
kunden indgår aftale med og åbner en ny 
betalingskonto hos, og som modtager 
oplysningerne om alle eller nogle af de 
tilbagevendende betalinger fra den 
overførende betalingstjenesteudbyder

Or. en

Ændringsforslag 233
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "gebyrer": de omkostninger, forbrugeren 
i givet fald skal betale 
betalingstjenesteudbyderen for ydelse af 
betalingstjenester eller for transaktioner 
på en betalingskonto

k) "gebyrer": alle de omkostninger,
gebyrer og udgifter til tjenesteydelser i 
forbindelse med betalingskontoen, 
herunder sanktioner, evt. renter på 
kreditkort eller kassekreditter, som
forbrugeren i givet fald skal betale 
betalingstjenesteudbyderen

Or. en
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Begrundelse

FSUG/BEUC. Gennemsigtigheden og sammenligneligheden af gebyrer skal gælde for alle 
omkostninger, gebyrer og udgifter i forbindelse med betalingskontoen, herunder sanktioner, 
kassekreditter og renter på kreditkort.

Ændringsforslag 234
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "gebyrer": de omkostninger, forbrugeren 
i givet fald skal betale 
betalingstjenesteudbyderen for ydelse af 
betalingstjenester eller for transaktioner 
på en betalingskonto

k) "gebyrer": alle de omkostninger og 
sanktioner, forbrugeren i givet fald skal 
betale betalingstjenesteudbyderen for, og 
vedrørende ydelse af betalingstjenester og 
andre tjenesteydelser i forbindelse med en 
betalingskonto

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at "gebyrer" dækker alle de omkostninger, som forbrugeren skal betale i 
forbindelse med en betalingskonto.

Ændringsforslag 235
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "gebyrer": de omkostninger, forbrugeren 
i givet fald skal betale 
betalingstjenesteudbyderen for ydelse af 
betalingstjenester eller for transaktioner på 
en betalingskonto

k) "gebyrer": alle omkostninger i 
forbindelse med betalingskontoen,
herunder kassekreditter, sanktioner og 
renter på kreditkort, som forbrugeren i 
givet fald skal betale 
betalingstjenesteudbyderen for ydelse af 
betalingstjenester eller for transaktioner på 
en betalingskonto
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Or. en

Ændringsforslag 236
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) "flytning": efter anmodning fra en 
forbruger overførsel fra en
betalingstjenesteudbyder til en anden af 
oplysningerne om alle eller nogle af de 
stående ordrer om kreditoverførsler, 
tilbagevendende direkte debiteringer og 
tilbagevendende indgående 
kreditoverførsler, der udføres på en 
betalingskonto, med eller uden overførsel 
af den positive saldo fra en betalingskonto 
til en anden eller lukning af den tidligere 
konto

m) "flytning": efter anmodning fra en 
forbruger overførsel én gang fra den 
overførende betalingstjenesteudbyder til
den modtagende betalingstjenesteudbyder
af oplysningerne om alle eller nogle af de 
stående ordrer om kreditoverførsler, 
tilbagevendende direkte debiteringer og 
tilbagevendende indgående 
kreditoverførsler, der udføres på en
tidligere betalingskonto, med eller uden 
overførsel af den positive saldo fra den 
tidligere betalingskonto til den nye 
betalingskonto eller lukning af den 
tidligere konto i en medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 237
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) "flytning": efter anmodning fra en 
forbruger overførsel fra en 
betalingstjenesteudbyder til en anden af 
oplysningerne om alle eller nogle af de 
stående ordrer om kreditoverførsler, 
tilbagevendende direkte debiteringer og 
tilbagevendende indgående 
kreditoverførsler, der udføres på en 
betalingskonto, med eller uden overførsel 
af den positive saldo fra en betalingskonto 

m) "flytning": efter anmodning fra en 
forbruger overførsel fra en 
betalingstjenesteudbyder til en anden af 
oplysningerne om alle eller nogle af de 
stående ordrer om kreditoverførsler, 
tilbagevendende direkte debiteringer og 
tilbagevendende indgående 
kreditoverførsler, der udføres på en 
betalingskonto, med eller uden overførsel 
af den positive saldo fra en betalingskonto 
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til en anden eller lukning af den tidligere 
konto

til en anden eller lukning af den tidligere 
konto; flytning kan kun ske for konti med 
positiv saldo eller nulsaldo

Or. en

Ændringsforslag 238
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) "flytning": efter anmodning fra en 
forbruger overførsel fra en 
betalingstjenesteudbyder til en anden af 
oplysningerne om alle eller nogle af de 
stående ordrer om kreditoverførsler, 
tilbagevendende direkte debiteringer og 
tilbagevendende indgående 
kreditoverførsler, der udføres på en 
betalingskonto, med eller uden overførsel 
af den positive saldo fra en betalingskonto 
til en anden eller lukning af den tidligere 
konto

m) "flytning": efter anmodning fra en 
forbruger overførsel fra en 
betalingstjenesteudbyder til en anden inden 
for EU af oplysningerne om alle eller 
nogle af de stående ordrer om 
kreditoverførsler, tilbagevendende direkte 
debiteringer og tilbagevendende indgående 
kreditoverførsler, der udføres på en 
betalingskonto, med eller uden overførsel 
af den positive saldo fra en betalingskonto 
til en anden eller lukning af den tidligere 
konto

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere, at flytning bør være mulig i hele EU.

Ændringsforslag 239
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) "kreditoverførsel": en indenlandsk eller 
grænseoverskridende betalingstjeneste 
med henblik på at kreditere en 

o) "kreditoverførsel": en betalingstjeneste 
med henblik på at kreditere en 
betalingsmodtagers betalingskonto med en 
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betalingsmodtagers betalingskonto med en 
betalingstransaktion eller en række 
betalingstransaktioner fra en betalers 
betalingskonto, foretaget af den 
betalingstjenesteudbyder, som forvalter 
betalerens betalingskonto, på grundlag af 
instruks fra betaleren

betalingstransaktion eller en række 
betalingstransaktioner fra en betalers 
betalingskonto, foretaget af den 
betalingstjenesteudbyder, som forvalter 
betalerens betalingskonto, på grundlag af 
instruks fra betaleren

Or. en

Ændringsforslag 240
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra r a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ra) "arbejdsdag": en dag, hvor betalerens 
eller betalingsmodtagerens relevante 
betalingstjenesteudbyder, der er involveret 
i gennemførelsen af en 
betalingstransaktion, holder åbent som 
påkrævet for gennemførelsen af en 
betalingstransaktion, jf. artikel 4, nr. 27, i
direktiv 2007/64/EF

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår indenlandske flytningsordninger bør kravet være fastsat i arbejdsdage, ikke 
kalenderdage, eftersom bankerne ikke har åbent i weekenden.

Ændringsforslag 241
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra r a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ra) "arbejdsdag": en dag, hvor betalerens 
relevante betalingstjenesteudbyder eller 
betalingsmodtagerens 
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betalingstjenesteudbyder, der er involveret 
i gennemførelsen af en 
betalingstransaktion, holder åbent som 
påkrævet for gennemførelsen af en 
betalingstransaktion, jf. artikel 4, nr. 27, i 
direktiv 2007/64/EF

Or. en

Ændringsforslag 242
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra r a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ra) "arbejdsdag": en dag, hvor betalerens 
relevante betalingstjenesteudbyder eller 
betalingsmodtagerens 
betalingstjenesteudbyder, der er involveret 
i gennemførelsen af en 
betalingstransaktion, holder åbent som 
påkrævet for gennemførelsen af en 
betalingstransaktion, jf. artikel 4, nr. 27, i 
direktiv 2007/64/EF

Or. en

Begrundelse

"Arbejdsdag" er et begreb, der anvendes i forbindelse med overførsel af betalingskonti, og det 
bør derfor defineres.

Ændringsforslag 243
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Liste over de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan, og standardiseret 

Standardiseret terminologi i forbindelse 
med betalingskonti
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terminologi

Or. en

Ændringsforslag 244
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Liste over de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan, og standardiseret 
terminologi

Liste over tjenesteydelser i forbindelse 
med betalingskontoen, for hvilke der 
opkræves gebyr på nationalt plan, og 
standardiseret terminologi

Or. en

Ændringsforslag 245
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Liste over de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan, og standardiseret 
terminologi

Liste over tjenesteydelser i forbindelse 
med betalingskontoen, for hvilke der 
opkræves gebyr på nationalt plan, og 
standardiseret terminologi

Or. en

Ændringsforslag 246
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 3 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Liste over de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan, og standardiseret 
terminologi

Liste over de mest repræsentative 
betalingstjenester på nationalt plan og 
standardiseret terminologi

Or. en

Ændringsforslag 247
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over mindst 20 
betalingstjenester, der tegner sig for
mindst 80 % af de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan. Listen skal 
indeholde udtryk og definitioner for hver af 
de identificerede tjenesteydelser.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en omfattende foreløbig liste over
tjenesteydelser i forbindelse med 
betalingskontoen, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan. Listen skal 
indeholde standardiserede udtryk og 
definitioner for hver af de identificerede 
tjenesteydelser. Der skal kun anvendes et 
navn for hver tjeneste.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til, at medlemsstaterne ikke skal kunne katalogisere omkostningerne i 
forbindelse med hver enkelt betalingstjeneste, der anvendes på deres område. Listen bør 
desuden omfatte alle de omkostninger, som forbrugerne skal betale, og ikke kun 
omkostninger, der vedrører gennemførelse af betalinger.

Ændringsforslag 248
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over mindst 20 
betalingstjenester, der tegner sig for
mindst 80 % af de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan. Listen skal 
indeholde udtryk og definitioner for hver af 
de identificerede tjenesteydelser.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over alle 
tjenesteydelser i forbindelse med 
betalingskontoen, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan. Listen skal 
indeholde standardiserede udtryk og 
definitioner for hver af de identificerede 
tjenesteydelser. Der skal kun anvendes et 
navn for hver tjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 249
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over mindst 20
betalingstjenester, der tegner sig for mindst
80 % af de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan. Listen skal 
indeholde udtryk og definitioner for hver af 
de identificerede tjenesteydelser.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over mindst 15
betalingstjenester, der tegner sig for mindst
90 % af de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr, eller som er gratis, på nationalt 
plan. Listen, som skal være klar og præcis, 
skal indeholde udtryk og definitioner for 
hver af de identificerede tjenesteydelser.

Or. en

Begrundelse

For at skabe et ordentligt overblik over gebyrstrukturen for betalingskonti bør man også 
medtage de tjenester, der tilbydes uden beregning. Eftersom visse tjenester tilbydes gratis i 
nogle medlemsstater, men pålægges gebyr i andre medlemsstater, er dette aspekt særligt 
vigtigt i forhold til grænseoverskridende standardisering og sammenligning.
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Ændringsforslag 250
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over mindst 20
betalingstjenester, der tegner sig for mindst 
80 % af de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan. Listen skal 
indeholde udtryk og definitioner for hver 
af de identificerede tjenesteydelser.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over 
betalingstjenester, der tegner sig for mindst 
80 % af de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan. Listen skal 
indeholde definitioner for hver af de 
identificerede tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 251
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over mindst 20
betalingstjenester, der tegner sig for mindst 
80 % af de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan. Listen skal 
indeholde udtryk og definitioner for hver af 
de identificerede tjenesteydelser.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over de mest 
repræsentative betalingstjenester, der 
tegner sig for mindst 80 % af de mest 
repræsentative betalingstjenester, for 
hvilke der opkræves gebyr på nationalt 
plan. Listen skal indeholde udtryk og 
definitioner for hver af de identificerede 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 252
Syed Kamall
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over mindst 20
betalingstjenester, der tegner sig for mindst 
80 % af de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan. Listen skal 
indeholde udtryk og definitioner for hver af 
de identificerede tjenesteydelser.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en liste over betalingstjenester, der 
tegner sig for mindst 80 % af de mest 
repræsentative betalingstjenester, for 
hvilke der opkræves gebyr på nationalt 
plan. Listen skal indeholde udtryk og 
definitioner for hver af de identificerede 
tjenesteydelser.

Or. en

Begrundelse

Holdt op mod de forbundne administrative omkostninger fremgår det ikke klart, at 
terminologistandardiseringsprocessen vil medføre en reel fordel.

Ændringsforslag 253
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over mindst 20
betalingstjenester, der tegner sig for mindst 
80 % af de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan. Listen skal 
indeholde udtryk og definitioner for hver af 
de identificerede tjenesteydelser.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en liste over betalingstjenester, der 
tegner sig for mindst 80 % af de mest 
repræsentative betalingstjenester, for 
hvilke der opkræves gebyr på nationalt 
plan. Listen skal indeholde udtryk og 
definitioner for hver af de identificerede 
tjenesteydelser.

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheders lister bør være endelige. Minimummet på 20 tjenester kan føre 
til mærkelige resultater, som f.eks. opdeling af en tjeneste. Hvad sker der, hvis en 
betalingstjenesteudbyder ikke yder alle de standardiserede betalingstjenester? Direktivets 
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anvendelsesområde omfatter de betalingstjenester, der er defineret i direktivet om 
betalingstjenester og SEPA-slutdatoforordningen.

Ændringsforslag 254
Werner Langen, Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over mindst 20
betalingstjenester, der tegner sig for mindst 
80 % af de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan. Listen skal 
indeholde udtryk og definitioner for hver af 
de identificerede tjenesteydelser.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en liste over de betalingstjenester, 
der tegner sig for mindst 80 % af de mest 
repræsentative betalingstjenester, for 
hvilke der opkræves gebyr på nationalt 
plan. Listen skal indeholde udtryk og 
definitioner for hver af de identificerede 
tjenesteydelser.

Or. de

Ændringsforslag 255
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over mindst 20
betalingstjenester, der tegner sig for mindst 
80 % af de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan. Listen skal 
indeholde udtryk og definitioner for hver af 
de identificerede tjenesteydelser.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over 
betalingstjenester, der tegner sig for mindst 
80 % af de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan. Listen skal 
indeholde udtryk og definitioner for hver af 
de identificerede tjenesteydelser.

Or. en
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Ændringsforslag 256
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over mindst 20 
betalingstjenester, der tegner sig for mindst 
80 % af de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan. Listen skal 
indeholde udtryk og definitioner for hver af 
de identificerede tjenesteydelser.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over mindst 20 
betalingstjenester, der tegner sig for mindst 
80 % af de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan. Listen skal 
indeholde udtryk og definitioner for hver af 
de identificerede tjenesteydelser og skal 
klart angive, om de er underlagt national 
eller EU-lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 257
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1 tager de 
kompetente myndigheder de tjenester i 
betragtning:

udgår

1) som forbrugerne oftest anvender i 
forbindelse med deres betalingskonto
2) der pr. tjenesteydelse medfører de 
største udgifter for forbrugerne
3) der medfører de største samlede 
udgifter for forbrugerne
4) der pr. tjenesteydelse medfører den 
største fortjeneste for 
betalingstjenesteudbyderne
5) der medfører den største samlede 
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fortjeneste for betalingstjenesteudbyderne.
EBA udarbejder retningslinjer i medfør af 
artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 
for at bistå de kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Eftersom der ikke ingen begrundelse er for at begrænse listen over betalingstjenester, er 
kriterierne for deres udvælgelse ikke nødvendige.

Ændringsforslag 258
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1 tager de 
kompetente myndigheder de tjenester i 
betragtning:

udgår

1) som forbrugerne oftest anvender i 
forbindelse med deres betalingskonto
2) der pr. tjenesteydelse medfører de 
største udgifter for forbrugerne
3) der medfører de største samlede 
udgifter for forbrugerne
4) der pr. tjenesteydelse medfører den 
største fortjeneste for 
betalingstjenesteudbyderne
5) der medfører den største samlede 
fortjeneste for betalingstjenesteudbyderne.
EBA udarbejder retningslinjer i medfør af 
artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 
for at bistå de kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør gives den nødvendige fleksibilitet til at 
identificere hensigtsmæssige betalingstjenester, der skal medtages i glossaret.
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Ændringsforslag 259
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1 tager de 
kompetente myndigheder de tjenester i 
betragtning:

udgår

1) som forbrugerne oftest anvender i 
forbindelse med deres betalingskonto
2) der pr. tjenesteydelse medfører de 
største udgifter for forbrugerne
3) der medfører de største samlede 
udgifter for forbrugerne
4) der pr. tjenesteydelse medfører den 
største fortjeneste for 
betalingstjenesteudbyderne
5) der medfører den største samlede 
fortjeneste for betalingstjenesteudbyderne.
EBA udarbejder retningslinjer i medfør af 
artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 
for at bistå de kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 260
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1 tager de 
kompetente myndigheder de tjenester i 
betragtning:

udgår

1) som forbrugerne oftest anvender i 
forbindelse med deres betalingskonto
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2) der pr. tjenesteydelse medfører de 
største udgifter for forbrugerne
3) der medfører de største samlede 
udgifter for forbrugerne
4) der pr. tjenesteydelse medfører den 
største fortjeneste for 
betalingstjenesteudbyderne
5) der medfører den største samlede 
fortjeneste for betalingstjenesteudbyderne.
EBA udarbejder retningslinjer i medfør af 
artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 
for at bistå de kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 261
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1 tager de 
kompetente myndigheder de tjenester i 
betragtning:

udgår

1) som forbrugerne oftest anvender i 
forbindelse med deres betalingskonto
2) der pr. tjenesteydelse medfører de 
største udgifter for forbrugerne
3) der medfører de største samlede 
udgifter for forbrugerne
4) der pr. tjenesteydelse medfører den 
største fortjeneste for 
betalingstjenesteudbyderne
5) der medfører den største samlede 
fortjeneste for betalingstjenesteudbyderne.
EBA udarbejder retningslinjer i medfør af 
artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 
for at bistå de kompetente myndigheder.

Or. en
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Begrundelse

Det er meget vanskeligt at omsætte kriterierne til praksis. Det ville være en tung proces, og 
samtidig ville det være vanskeligt for EBA at definere dem. Individuelle forbrugsvaner 
påvirker brugen af betalingstjenester, og de kan variere hver anden uge eller måned. 
Betalingstjenesteudbyderne udbyder desuden loyalitetsprogrammer med forskellige 
prisnedsættelser til forskellige kunder. Kriterierne tager ikke hensyn til 
betalingstjenesteudbydernes forskellige omkostningsstrukturer. Endvidere indeholder 
oplysningerne ofte forretnings- eller erhvervsmæssige hemmeligheder.

Ændringsforslag 262
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1 tager de 
kompetente myndigheder de tjenester i 
betragtning:

udgår

1) som forbrugerne oftest anvender i 
forbindelse med deres betalingskonto
2) der pr. tjenesteydelse medfører de 
største udgifter for forbrugerne
3) der medfører de største samlede 
udgifter for forbrugerne
4) der pr. tjenesteydelse medfører den 
største fortjeneste for 
betalingstjenesteudbyderne
5) der medfører den største samlede 
fortjeneste for betalingstjenesteudbyderne.
EBA udarbejder retningslinjer i medfør af 
artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 
for at bistå de kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 263
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de foreløbige lister, der er 
omhandlet i stk. 1, senest seks måneder 
efter dette direktivs ikrafttrædelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

Holdt op mod de forbundne administrative omkostninger fremgår det ikke klart, at 
terminologistandardiseringsprocessen vil medføre en reel fordel.

Ændringsforslag 264
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de foreløbige lister, der er 
omhandlet i stk. 1, senest seks måneder
efter dette direktivs ikrafttrædelse.

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de lister, der er omhandlet i 
stk. 1, senest et år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Seks måneder er meget kort tid til at udarbejde listerne, og et år vil derfor være mere 
praktisk.

Ændringsforslag 265
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de foreløbige lister, der er 
omhandlet i stk. 1, senest seks måneder

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de foreløbige lister, der er 
omhandlet i stk. 1, senest et år efter dette 
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efter dette direktivs ikrafttrædelse. direktivs ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 266
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 24 beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter
vedrørende fastlæggelse af en 
standardiseret EU-terminologi for 
betalingstjenester, som er fælles for i det 
mindste et flertal af medlemsstaterne, på 
grundlag af de foreløbige lister, der er 
forelagt i medfør af stk. 3. Den 
standardiserede EU-terminologi skal 
omfatte fælles udtryk og definitioner for 
de fælles tjenester.

udgår

Or. en

Begrundelse

Holdt op mod de forbundne administrative omkostninger fremgår det ikke klart, at 
terminologistandardiseringsprocessen vil medføre en reel fordel.

Ændringsforslag 267
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 24 beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter
vedrørende fastlæggelse af en 
standardiseret EU-terminologi for 

udgår
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betalingstjenester, som er fælles for i det 
mindste et flertal af medlemsstaterne, på 
grundlag af de foreløbige lister, der er 
forelagt i medfør af stk. 3. Den 
standardiserede EU-terminologi skal 
omfatte fælles udtryk og definitioner for 
de fælles tjenester.

Or. en

Begrundelse

Standardisering på EU-plan vil være problematisk på grund af de nationale forskelle, 
sprogproblemer, forskellige fortolkninger osv. Forbrugervanerne og -forventningerne 
varierer fra medlemsstat til medlemsstat. I Finland anvendes f.eks. checks og direkte 
debiteringer meget sjældent, og kontanter anvendes i stadig mindre grad. I Finland udgør 
andelen af direkte debiteringer kun 4 % af alle betalinger uden kontanter, mens den er meget 
større i Frankrig og Tyskland.

Ændringsforslag 268
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 24 beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter
vedrørende fastlæggelse af en 
standardiseret EU-terminologi for 
betalingstjenester, som er fælles for i det 
mindste et flertal af medlemsstaterne, på 
grundlag af de foreløbige lister, der er 
forelagt i medfør af stk. 3. Den 
standardiserede EU-terminologi skal 
omfatte fælles udtryk og definitioner for de 
fælles tjenester.

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 24 beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter
vedrørende fastlæggelse af en 
standardiseret EU-liste for 
betalingstjenester, som er fælles for i det 
mindste et flertal af medlemsstaterne, på 
grundlag af de foreløbige lister, der er 
forelagt i medfør af stk. 3. Den 
standardiserede EU-liste skal omfatte 
fælles definitioner, som således indeholder 
forklaringer af de fælles tjenester, der i det 
mindste anvendes i et flertal af 
medlemsstaterne. Denne liste vil gøre det 
nemmere for forbrugerne at sammenligne 
tjenester af samme slags på tværs af 
grænserne.

Or. en
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Ændringsforslag 269
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 24 beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter
vedrørende fastlæggelse af en 
standardiseret EU-terminologi for
betalingstjenester, som er fælles for i det 
mindste et flertal af medlemsstaterne, på 
grundlag af de foreløbige lister, der er 
forelagt i medfør af stk. 3. Den 
standardiserede EU-terminologi skal 
omfatte fælles udtryk og definitioner for de 
fælles tjenester.

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 24 beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter
vedrørende fastlæggelse af en 
standardiseret EU-terminologi for tjenester 
i forbindelse med den betalingskonto, som 
er fælles for i det mindste et flertal af 
medlemsstaterne, på grundlag af de 
foreløbige lister, der er forelagt i medfør af 
stk. 3. Den standardiserede EU-terminologi 
skal omfatte fælles udtryk og definitioner 
for de fælles tjenester. Der anvendes kun 
et navn for hver tjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 270
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 24 beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter
vedrørende fastlæggelse af en 
standardiseret EU-terminologi for
betalingstjenester, som er fælles for i det 
mindste et flertal af medlemsstaterne, på 
grundlag af de foreløbige lister, der er 
forelagt i medfør af stk. 3. Den 
standardiserede EU-terminologi skal 
omfatte fælles udtryk og definitioner for de 
fælles tjenester.

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 24 beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter
vedrørende fastlæggelse af en 
standardiseret EU-terminologi for tjenester 
i forbindelse med den betalingskonto, som 
er fælles for i det mindste et flertal af 
medlemsstaterne, på grundlag af de 
foreløbige lister, der er forelagt i medfør af 
stk. 3. Den standardiserede EU-terminologi 
skal omfatte fælles udtryk og definitioner 
for de fælles tjenester.
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Or. en

Ændringsforslag 271
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 24 beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter
vedrørende fastlæggelse af en 
standardiseret EU-terminologi for 
betalingstjenester, som er fælles for i det 
mindste et flertal af medlemsstaterne, på 
grundlag af de foreløbige lister, der er 
forelagt i medfør af stk. 3. Den 
standardiserede EU-terminologi skal 
omfatte fælles udtryk og definitioner for de 
fælles tjenester.

4. Med udgangspunkt i retningslinjer kan
Kommissionen foreslå en standardiseret 
EU-terminologi for betalingstjenester, som 
er fælles for i det mindste et flertal af 
medlemsstaterne, på grundlag af de 
foreløbige lister, der er forelagt i medfør af 
stk. 3. Den standardiserede EU-terminologi 
skal omfatte fælles udtryk og definitioner 
for de fælles tjenester.

Or. de

Ændringsforslag 272
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 24 beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter
vedrørende fastlæggelse af en 
standardiseret EU-terminologi for 
betalingstjenester, som er fælles for i det 
mindste et flertal af medlemsstaterne, på 
grundlag af de foreløbige lister, der er 
forelagt i medfør af stk. 3. Den 
standardiserede EU-terminologi skal 
omfatte fælles udtryk og definitioner for de 
fælles tjenester.

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 24 beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter
vedrørende fastlæggelse af en 
standardiseret EU-terminologi for 
betalingstjenester, som er fælles for i det 
mindste et flertal af medlemsstaterne, på 
grundlag af de foreløbige lister, der er 
forelagt i medfør af stk. 3. Den 
standardiserede EU-terminologi, som skal
gøres klar og koncis, skal omfatte fælles 
udtryk og definitioner for de fælles 
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tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 273
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende af de 
delegerede retsakter, der er omhandlet i 
stk. 4, indarbejder medlemsstaterne hver 
især straks den i henhold til stk. 4 
vedtagne standardiserede EU-terminologi 
i den foreløbige liste, jf. stk. 1, og 
offentliggør denne liste.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 274
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende af de 
delegerede retsakter, der er omhandlet i 
stk. 4, indarbejder medlemsstaterne hver 
især straks den i henhold til stk. 4 
vedtagne standardiserede EU-terminologi 
i den foreløbige liste, jf. stk. 1, og 
offentliggør denne liste.

udgår

Or. en



AM\1002483DA.doc 107/168 PE516.948v02-00

DA

Ændringsforslag 275
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende af de 
delegerede retsakter, der er omhandlet i 
stk. 4, indarbejder medlemsstaterne hver 
især straks den i henhold til stk. 4 vedtagne 
standardiserede EU-terminologi i den 
foreløbige liste, jf. stk. 1, og offentliggør 
denne liste.

5. Efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende af de 
delegerede retsakter, der er omhandlet i 
stk. 4, offentliggør medlemsstaterne hver 
især straks den i henhold til stk. 4 vedtagne 
standardiserede EU-liste.

Or. en

Ændringsforslag 276
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende af de 
delegerede retsakter, der er omhandlet i 
stk. 4, indarbejder medlemsstaterne hver 
især straks den i henhold til stk. 4 vedtagne 
standardiserede EU-terminologi i den 
foreløbige liste, jf. stk. 1, og offentliggør 
denne liste.

5. Efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende af de 
delegerede retsakter, der er omhandlet i 
stk. 4, indarbejder medlemsstaterne hver 
især straks den i henhold til stk. 4 vedtagne 
standardiserede EU-terminologi i den 
foreløbige liste, jf. stk. 1, og offentliggør 
denne liste. Det er dog muligt, at der er på 
denne liste er anført 
betalingskontotjenestegebyrer, der ikke er 
lovlige i alle medlemsstaterne. Det er den 
enkelte medlemsstats lovbestemmelser, 
der afgør, om et bestemt tjenestegebyr 
finder anvendelse i den pågældende 
medlemsstat.

Or. en



PE516.948v02-00 108/168 AM\1002483DA.doc

DA

Begrundelse

På trods af indførelsen af en standardiseret EU-terminologi for betalingskontotjenestegebyrer 
skal der tages hensyn til forskellene i de nationale retsstrukturer med hensyn til de 
pågældende gebyrers anvendelse. Dette ændringsforslag er baseret på et bidrag fra 
sammenslutningen af tyske forbrugerorganisationer VZBV.

Ændringsforslag 277
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere, inden de indgår 
en aftale om en betalingskonto med en 
forbruger, til denne udleverer et 
gebyroplysningsdokument, der indeholder
listen over de mest repræsentative 
tjenester, jf. artikel 3, stk. 5, og gebyrerne 
for hver enkelt tjeneste.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere, inden de indgår 
en aftale om en betalingskonto med en 
forbruger, til denne udleverer et
omfattende gebyroplysningsdokument, der
fremhæver listen over de mest 
repræsentative tjenester, jf. artikel 3, stk. 5, 
og gebyrerne for hver enkelt tjeneste. Hvis 
betalingstjenesteudbyderen ændrer 
gebyrerne, skal forbrugerne informeres 
skriftligt og på en omfattende måde om 
disse ændringer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er baseret på bidrag fra den sociale platform og den tyske 
sammenslutning af uafhængige velfærdsorganisationer.

Ændringsforslag 278
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere, inden de indgår 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere, inden de indgår 
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en aftale om en betalingskonto med en 
forbruger, til denne udleverer et 
gebyroplysningsdokument, der indeholder 
listen over de mest repræsentative 
tjenester, jf. artikel 3, stk. 5, og gebyrerne 
for hver enkelt tjeneste.

en aftale om en betalingskonto med en 
forbruger, til denne udleverer et 
gebyroplysningsdokument, der indeholder 
listen over de mest repræsentative 
tjenester, jf. artikel 3, stk. 5, og gebyrerne 
for hver enkelt tjeneste, samt, hvor det er 
relevant, alle andre tjenester og 
tilsvarende gebyrer, der er forbundet med 
kontoen.

Or. en

Begrundelse

Gebyroplysningsdokumentet bør give forbrugeren et fuldt overblik over alle de omkostninger, 
der er forbundet med en betalingskonto.

Ændringsforslag 279
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere, inden de indgår 
en aftale om en betalingskonto med en 
forbruger, til denne udleverer et 
gebyroplysningsdokument, der indeholder 
listen over de mest repræsentative 
tjenester, jf. artikel 3, stk. 5, og gebyrerne 
for hver enkelt tjeneste.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere, inden de indgår 
en aftale om en betalingskonto med en 
forbruger, til denne udleverer et 
gebyroplysningsdokument, der indeholder 
listen over de mest repræsentative 
tjenester, jf. artikel 3, stk. 5, og gebyrerne
for hver enkelt tjeneste. I tilfælde af 
ændringer til de gebyrer, der skal betales, 
skal forbrugeren på hensigtsmæssig vis 
oplyses om de nye gebyrbestemmelser.

Or. de

Ændringsforslag 280
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere, inden de indgår 
en aftale om en betalingskonto med en 
forbruger, til denne udleverer et 
gebyroplysningsdokument, der indeholder 
listen over de mest repræsentative 
tjenester, jf. artikel 3, stk. 5, og gebyrerne 
for hver enkelt tjeneste.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere, i passende god 
tid inden de indgår en aftale om en 
betalingskonto med en forbruger, til denne 
udleverer et gebyroplysningsdokument, der
informerer forbrugeren og indeholder 
listen over de mest repræsentative 
tjenester, jf. artikel 3, stk. 5, og gebyrerne 
for hver enkelt tjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 281
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere, inden de indgår 
en aftale om en betalingskonto med en 
forbruger, til denne udleverer et 
gebyroplysningsdokument, der indeholder 
listen over de mest repræsentative 
tjenester, jf. artikel 3, stk. 5, og gebyrerne 
for hver enkelt tjeneste.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere, inden de indgår 
en aftale om en betalingskonto med en 
forbruger, til denne udleverer et 
gebyroplysningsdokument, der indeholder 
listen over de mest repræsentative 
tjenester, jf. artikel 3, stk. 1, og gebyrerne 
for hver enkelt tjeneste.

Or. en

Begrundelse

På grund af den foreslåede udeladelse af artikel 3, stk. 5.

Ændringsforslag 282
Peter Simon, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af ændringer til de gebyrer, der 
skal betales, skal 
betalingstjenesteudbyderen begrunde 
ændringen over for forbrugeren og 
skriftligt informere denne om 
gebyrstørrelsen.

Or. de

Ændringsforslag 283
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere ikke har 
tilladelse til at opkræve gebyrer eller 
afgifter, som ikke fremgår af 
gebyroplysningsdokumentet.

Or. en

Begrundelse

Dette er nødvendigt for at sikre, at gebyroplysningsdokumentet er altomfattende (BEUC).

Ændringsforslag 284
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere ikke pålægger 
gebyrer, som ikke fremgår udtrykkeligt af 
gebyroplysningsdokumentet.
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Or. en

Begrundelse

Forbrugerne skal kunne stole på, at der ikke kan pålægges "skjulte" gebyrer, som er ikke er 
omfattet af oplysningsdokumentet.

Ændringsforslag 285
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Betalingstjenesteudbyderne ikke må 
opkræve gebyrer, som ikke fremgår af det 
givne gebyroplysningsdokument.

Or. en

Ændringsforslag 286
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilbydes en eller flere af de i stk. 1 
omhandlede tjenester som en del af en 
pakke af finansielle tjenesteydelser, skal 
det af gebyroplysningsdokumentet fremgå,
hvilke af de i stk. 1 omhandlede 
tjenesteydelser der er omfattet af pakken,
hvad gebyret for hele pakken er, og hvad 
gebyret for tjenester, som ikke er
omhandlet i stk. 1, i givet fald er.

2. Tilbydes en eller flere af de i stk. 1 
omhandlede tjenester som en del af en 
pakke af betalingstjenester, som er pålagt 
et samlet gebyr, skal det af 
gebyroplysningsdokumentet fremgå, hvad 
gebyret for hele pakken er, hvilke 
tjenesteydelser, der er omfattet af pakken,
og hvad gebyret for hver enkelt af disse 
betalingstjenester, som ikke er omfattet af 
det samlede gebyr, i givet fald er.

Or. en

Begrundelse

Det bør gøres klart, at der er forskel på konti, der tilbyder en række tjenesteydelser, og konti, 
der er en del af en pakke, som indeholder andre finansielle tjenesteydelser, som f.eks. 
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forsikringer. I sidstnævnte tilfælde er det ikke muligt at adskille tjenesteydelserne. Der bør i 
så fald indføres et krav, som sikrer, at betalingstjenesteudbyderen oplyser forbrugeren om de 
omkostninger, der er forbundet med at åbne en betalingskonto som en del af en pakke, og at 
betalingstjenesteudbyderen har undersøgt, om forbrugeren er berettiget til pakkeproduktet.

Ændringsforslag 287
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilbydes en eller flere af de i stk. 1 
omhandlede tjenester som en del af en 
pakke af finansielle tjenesteydelser, skal 
det af gebyroplysningsdokumentet fremgå,
hvilke af de i stk. 1 omhandlede 
tjenesteydelser der er omfattet af pakken,
hvad gebyret for hele pakken er, og hvad
gebyret for tjenester, som ikke er 
omhandlet i stk. 1, i givet fald er.

2. Tilbydes en eller flere af de i stk. 1
omhandlede tjenester som en del af en 
pakke af finansielle tjenesteydelser, skal 
det af gebyroplysningsdokumentet fremgå, 
hvad gebyret for hele pakken er, og hvad
de enkelte gebyrer for alle de 
tjenesteydelser, der er omfattet af pakken,
i givet fald er.

Or. en

Ændringsforslag 288
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilbydes en eller flere af de i stk. 1 
omhandlede tjenester som en del af en 
pakke af finansielle tjenesteydelser, skal 
det af gebyroplysningsdokumentet fremgå, 
hvilke af de i stk. 1 omhandlede 
tjenesteydelser der er omfattet af pakken, 
hvad gebyret for hele pakken er, og hvad 
gebyret for tjenester, som ikke er 
omhandlet i stk. 1, i givet fald er.

2. Tilbydes en eller flere af de i stk. 1 
omhandlede tjenester, der er forbundet 
med en betalingskonto, som en del af en 
pakke af finansielle tjenesteydelser, skal 
det af gebyroplysningsdokumentet fremgå, 
hvilke af de i stk. 1 omhandlede 
tjenesteydelser der er omfattet af pakken, 
hvad gebyret for hele pakken er, og hvad 
gebyret for tjenester, som ikke er 
omhandlet i stk. 1, i givet fald er.

Or. en
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Ændringsforslag 289
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilbydes en eller flere af de i stk. 1 
omhandlede tjenester som en del af en 
pakke af finansielle tjenesteydelser, skal 
det af gebyroplysningsdokumentet fremgå, 
hvilke af de i stk. 1 omhandlede 
tjenesteydelser der er omfattet af pakken, 
hvad gebyret for hele pakken er, og hvad 
gebyret for tjenester, som ikke er 
omhandlet i stk. 1, i givet fald er.

2. Tilbydes en eller flere af de i stk. 1 
omhandlede tjenester, der er forbundet 
med en betalingskonto, som en del af en 
pakke af finansielle tjenesteydelser, skal 
det af gebyroplysningsdokumentet fremgå, 
hvilke af de i stk. 1 omhandlede 
tjenesteydelser der er omfattet af pakken, 
hvad gebyret for hele pakken er, og hvad 
gebyret for tjenester, som ikke er 
omhandlet i stk. 1, i givet fald er.

Or. en

Ændringsforslag 290
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilbydes en eller flere af de i stk. 1 
omhandlede tjenester som en del af en 
pakke af finansielle tjenesteydelser, skal 
det af gebyroplysningsdokumentet fremgå, 
hvilke af de i stk. 1 omhandlede 
tjenesteydelser der er omfattet af pakken, 
hvad gebyret for hele pakken er, og hvad 
gebyret for tjenester, som ikke er 
omhandlet i stk. 1, i givet fald er.

2. Tilbydes en eller flere af de i stk. 1 
omhandlede tjenester som en del af en 
pakke af finansielle tjenesteydelser, skal 
det af gebyroplysningsdokumentet fremgå, 
hvilke af de i stk. 1 omhandlede 
tjenesteydelser der er omfattet af pakken, 
hvad gebyret for hele pakken er, hvorvidt 
det er muligt at købe dele af pakken 
separat, og hvad gebyret for tjenester, som 
ikke er omhandlet i stk. 1, i givet fald er.

Or. en
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Ændringsforslag 291
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilbydes en eller flere af de i stk. 1 
omhandlede tjenester som en del af en 
pakke af finansielle tjenesteydelser, skal 
det af gebyroplysningsdokumentet fremgå, 
hvilke af de i stk. 1 omhandlede 
tjenesteydelser der er omfattet af pakken, 
hvad gebyret for hele pakken er, og hvad 
gebyret for tjenester, som ikke er 
omhandlet i stk. 1, i givet fald er.

2. Tilbydes en eller flere af de i stk. 1 
omhandlede tjenester som en del af en 
pakke af finansielle tjenesteydelser, skal 
det af gebyroplysningsdokumentet fremgå, 
hvilke af de i stk. 1 omhandlede 
tjenesteydelser der er omfattet af pakken,
og hvad gebyret for hele pakken er.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med pakker bør der ikke stilles krav om, at priserne på de individuelle tjenester 
skal oplyses, eftersom pakken udbydes til en fast månedlig pris. At skulle fastsætte priserne på 
individuelle kreditoverførsler ville være noget af en udfordring og ville ikke tjene kundernes 
behov.

Ændringsforslag 292
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilbydes en eller flere af de i stk. 1 
omhandlede tjenester som en del af en 
pakke af finansielle tjenesteydelser, skal 
det af gebyroplysningsdokumentet fremgå, 
hvilke af de i stk. 1 omhandlede 
tjenesteydelser der er omfattet af pakken, 
hvad gebyret for hele pakken er, og hvad 
gebyret for tjenester, som ikke er 
omhandlet i stk. 1, i givet fald er.

2. Tilbydes en eller flere af de i stk. 1 
omhandlede tjenester som en del af en 
pakke af finansielle tjenesteydelser, skal 
det af gebyroplysningsdokumentet fremgå, 
hvilke af de i stk. 1 omhandlede 
tjenesteydelser der er omfattet af pakken,
og hvad gebyret for hele pakken er.

Or. en



PE516.948v02-00 116/168 AM\1002483DA.doc

DA

Ændringsforslag 293
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilbydes en eller flere af de i stk. 1 
omhandlede tjenester som en del af en 
pakke af finansielle tjenesteydelser, skal 
det af gebyroplysningsdokumentet fremgå, 
hvilke af de i stk. 1 omhandlede 
tjenesteydelser der er omfattet af pakken, 
hvad gebyret for hele pakken er, og hvad 
gebyret for tjenester, som ikke er 
omhandlet i stk. 1, i givet fald er.

2. Tilbydes en eller flere af de i stk. 1 
omhandlede tjenester som en del af en 
pakke af finansielle tjenesteydelser, skal 
det af gebyroplysningsdokumentet fremgå, 
hvilke af de i stk. 1 omhandlede 
tjenesteydelser der er omfattet af pakken,
og hvad gebyret for hele pakken er.

Or. en

Ændringsforslag 294
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Betegnelsen 
"gebyroplysningsdokument" skal stå 
tydeligt øverst på første side af 
gebyroplysningsdokumentet ved siden af 
et fælles symbol, der adskiller dokumentet 
fra anden dokumentation.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne detaljeringsgrad er uhensigtsmæssig i et direktiv.

Ændringsforslag 295
Sari Essayah
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Betegnelsen 
"gebyroplysningsdokument" skal stå 
tydeligt øverst på første side af 
gebyroplysningsdokumentet ved siden af 
et fælles symbol, der adskiller dokumentet 
fra anden dokumentation.

udgår

Or. en

Begrundelse

Prislisten gives til kunden inden indgåelse af aftalen. Bemærk f.eks. artikel 41 og 42, stk. 3, i 
direktivet om betalingstjenester.

Ændringsforslag 296
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Betegnelsen 
"gebyroplysningsdokument" skal stå 
tydeligt øverst på første side af 
gebyroplysningsdokumentet ved siden af 
et fælles symbol, der adskiller dokumentet 
fra anden dokumentation.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 297
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Det skal fremgå klart, om de tjenester 
i forbindelse med betalingskonti, som 
gebyroplysningsdokumentet henviser til, 
udbydes i en filial eller online.

Or. en

Ændringsforslag 298
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Det skal fremgå klart, om de tjenester 
i forbindelse med betalingskonti, som 
gebyroplysningsdokumentet henviser til, 
udbydes i en filial eller online.

Or. en

Ændringsforslag 299
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Gebyroplysningsdokumentet skal, 
hvor det er relevant, omfatte de relevante 
tjenester fra den fuldstændige liste over de 
mest repræsentative tjenester, jf. artikel 3, 
stk. 1, og gebyrerne for hver enkelt 
tjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 300
Sari Essayah
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere stiller et glossar 
over mindst den i artikel 1 omhandlede 
liste over betalingstjenester med 
tilhørende definitioner til rådighed for 
forbrugerne.

udgår

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheders standardiserede liste bør være tilstrækkelig.

Ændringsforslag 301
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere stiller et glossar 
over mindst den i artikel 1 omhandlede
liste over betalingstjenester med tilhørende 
definitioner til rådighed for forbrugerne.

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere stiller et glossar 
over alle de i artikel 1 omhandlede
tjenester med tilhørende definitioner til 
rådighed for forbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag 302
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere stiller et glossar 
over mindst den i artikel 1 omhandlede 

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere stiller den i 
artikel 1 omhandlede liste over 
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liste over betalingstjenester med tilhørende 
definitioner til rådighed for forbrugerne.

betalingstjenester med tilhørende 
definitioner til rådighed for forbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag 303
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere stiller et glossar 
over mindst den i artikel 1 omhandlede 
liste over betalingstjenester med tilhørende 
definitioner til rådighed for forbrugerne.

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere stiller et glossar 
over mindst den i artikel 1 omhandlede 
liste over tjenester med tilhørende 
definitioner til rådighed for forbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag 304
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne forpligter 
betalingstjenesteudbyderne til at sørge for, 
at glossaret er udarbejdet i et klart, 
utvetydigt og ikke-teknisk sprog.

udgår

Or. en

Begrundelse

Man bør ikke pålægge betalingstjenesteudbyderne at fortolke listerne yderligere, eftersom de 
burde være klare nok.

Ændringsforslag 305
Philippe De Backer
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne forpligter 
betalingstjenesteudbyderne til at sørge for, 
at glossaret er udarbejdet i et klart, 
utvetydigt og ikke-teknisk sprog.

5. Medlemsstaterne forpligter 
betalingstjenesteudbyderne til at sørge for, 
at listen er udarbejdet i et klart, utvetydigt 
og ikke-teknisk sprog.

Or. en

Ændringsforslag 306
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingstjenesteudbyderne skal til 
enhver tid stille 
gebyroplysningsdokumentet og glossaret til 
rådighed vederlagsfrit, på et varigt medium 
og på et sted, som er tilgængeligt for 
forbrugerne, samt i elektronisk form på 
deres websteder.

6. Betalingstjenesteudbyderne skal til 
enhver tid stille 
gebyroplysningsdokumentet og glossaret til 
rådighed vederlagsfrit, på et varigt medium 
og på et sted, som er tilgængeligt for alle
forbrugerne, uanset om de allerede er 
kunder hos den pågældende 
betalingstjenesteudbyder, samt permanent 
til rådighed i en let tilgængelig og 
forbrugervenlig elektronisk form på deres 
websteder.

Or. en

Begrundelse

På grundlag af et bidrag fra VZBV har dette ændringsforslag til formål at sikre, at 
gebyroplysningsdokumentet stilles til rådighed online for betalingstjenesteudbydernes kunder 
og ikkekunder. En undersøgelse, der for nylig blev offentliggjort af den tyske 
forbrugerbeskyttelsesforening, afslørede, at mere end en tredjedel af de omkring 1 500 
kontaktede tyske banker ikke stillede deres rentesatser for overtræk på løbende konti til 
rådighed online for de forbrugere, der ikke allerede var kunder hos dem.

Ændringsforslag 307
Syed Kamall
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingstjenesteudbyderne skal til 
enhver tid stille 
gebyroplysningsdokumentet og glossaret til 
rådighed vederlagsfrit, på et varigt medium 
og på et sted, som er tilgængeligt for 
forbrugerne, samt i elektronisk form på 
deres websteder.

6. Betalingstjenesteudbyderne skal efter 
anmodning stille 
gebyroplysningsdokumentet og glossaret til 
rådighed vederlagsfrit, på et varigt medium 
og på et sted, som er tilgængeligt for 
forbrugerne, samt i elektronisk form på 
deres websteder.

Or. en

Begrundelse

Det ville være ude af proportioner at kræve, at betalingstjenesteudbyderne til enhver tid skal 
ligge inde med kopier af disse glossarer.

Ændringsforslag 308
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingstjenesteudbyderne skal til 
enhver tid stille 
gebyroplysningsdokumentet og glossaret til 
rådighed vederlagsfrit, på et varigt medium 
og på et sted, som er tilgængeligt for 
forbrugerne, samt i elektronisk form på 
deres websteder.

6. Betalingstjenesteudbyderne skal stille 
gebyroplysningsdokumentet og glossaret til 
rådighed vederlagsfrit, på et varigt medium 
og på et sted, som er tilgængeligt for 
forbrugerne, samt i elektronisk form på 
deres websteder.

Or. en

Ændringsforslag 309
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingstjenesteudbyderne skal til 
enhver tid stille 
gebyroplysningsdokumentet og glossaret til 
rådighed vederlagsfrit, på et varigt medium 
og på et sted, som er tilgængeligt for 
forbrugerne, samt i elektronisk form på 
deres websteder.

6. Betalingstjenesteudbyderne skal til 
enhver tid stille 
gebyroplysningsdokumentet og glossaret til 
rådighed vederlagsfrit, på et varigt medium 
og på et sted, som er tilgængeligt for 
forbrugerne, samt i elektronisk form på 
deres websteder. Glossarer på varigt 
medium bør stilles til rådighed efter 
anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 310
Peter Simon, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingstjenesteudbyderne skal til 
enhver tid stille 
gebyroplysningsdokumentet og glossaret til 
rådighed vederlagsfrit, på et varigt medium 
og på et sted, som er tilgængeligt for 
forbrugerne, samt i elektronisk form på 
deres websteder.

6. Betalingstjenesteudbyderne skal til 
enhver tid stille 
gebyroplysningsdokumentet og glossaret til 
rådighed vederlagsfrit, på et varigt medium 
og på et sted, som er tilgængeligt for 
forbrugerne, samt i elektronisk og 
lettilgængelig form på deres websteder.

Or. de

Ændringsforslag 311
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingstjenesteudbyderne skal til 
enhver tid stille 
gebyroplysningsdokumentet og glossaret
til rådighed vederlagsfrit, på et varigt 

6. Betalingstjenesteudbyderne skal til 
enhver tid stille 
gebyroplysningsdokumentet og den 
standardiserede liste til rådighed 
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medium og på et sted, som er tilgængeligt 
for forbrugerne, samt i elektronisk form på 
deres websteder.

vederlagsfrit, på et varigt medium og på et 
sted, som er tilgængeligt for forbrugerne, 
samt i elektronisk form på deres websteder.

Or. en

Ændringsforslag 312
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 26 beføjelse 
til at vedtage gennemførelsesretsakter 
med henblik på at fastlægge 
udformningen af 
gebyroplysningsdokumentet, det fælles 
symbol herfor og den rækkefølge, i 
hvilken de i artikel 3, stk. 5, omhandlede 
tjenester skal præsenteres i 
gebyroplysningsdokumentet.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 313
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 26 beføjelse 
til at vedtage gennemførelsesretsakter
med henblik på at fastlægge 
udformningen af 
gebyroplysningsdokumentet, det fælles 
symbol herfor og den rækkefølge, i 
hvilken de i artikel 3, stk. 5, omhandlede 
tjenester skal præsenteres i 
gebyroplysningsdokumentet.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Kravene til udformningen bør overlades til medlemsstaterne.

Ændringsforslag 314
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 26 beføjelse 
til at vedtage gennemførelsesretsakter 
med henblik på at fastlægge udformningen 
af gebyroplysningsdokumentet, det fælles 
symbol herfor og den rækkefølge, i hvilken 
de i artikel 3, stk. 5, omhandlede tjenester 
skal præsenteres i 
gebyroplysningsdokumentet.

7. Medlemsstaterne fastlægger
udformningen af 
gebyroplysningsdokumentet, det fælles 
symbol herfor og den rækkefølge, i hvilken 
de i artikel 3, stk. 5, omhandlede tjenester 
skal præsenteres i 
gebyroplysningsdokumentet.

Or. en

Begrundelse

Et sådant dokument bør udarbejdes på medlemsstatsniveau med henblik på at sikre, at der 
tages højde for særlige nationale forhold.

Ændringsforslag 315
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 26 beføjelse 
til at vedtage gennemførelsesretsakter 
med henblik på at fastlægge udformningen 
af gebyroplysningsdokumentet, det fælles 
symbol herfor og den rækkefølge, i hvilken 
de i artikel 3, stk. 5, omhandlede tjenester 

7. Medlemsstaterne fastlægger
udformningen af 
gebyroplysningsdokumentet, det fælles 
symbol herfor og den rækkefølge, i hvilken 
de i artikel 3, stk. 1, omhandlede tjenester 
skal præsenteres i 
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skal præsenteres i 
gebyroplysningsdokumentet.

gebyroplysningsdokumentet.

Or. en

Ændringsforslag 316
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 26 beføjelse 
til at vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på at fastlægge udformningen af
gebyroplysningsdokumentet, det fælles 
symbol herfor og den rækkefølge, i hvilken 
de i artikel 3, stk. 5, omhandlede tjenester 
skal præsenteres i 
gebyroplysningsdokumentet.

7. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 26 beføjelse 
til at vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på at fastlægge udformningen af 
gebyroplysningsdokumentet, det fælles 
symbol herfor og den rækkefølge, i hvilken 
de i artikel 3, stk. 5, omhandlede tjenester
og alle andre tjenester skal præsenteres i 
gebyroplysningsdokumentet.

Or. en

Ændringsforslag 317
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Betalingstjenesteudbyderne anvender 
de ovennævnte bestemmelser inden for et 
år efter offentliggørelsen af listerne i 
artikel 3, stk. 5, og 
gennemførelsesretsakterne i stk. 7 i denne 
artikel.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at påbegynde gennemførelsesperioden for 
gebyroplysningsdokumentet og glossaret, når de krævede standardiserede oplysninger rent 
faktisk er til rådighed og gør rede for betalingstjenesteudbydernes nødvendige investeringer, 
navnlig i forbindelse med it. Dette ændringsforslag er baseret på et bidrag fra den tyske 
banksektor (Deutsche Kreditwirtschaft).

Ændringsforslag 318
Jean-Paul Gauzès

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Betalingstjenesteudbyderne opfylder 
de ovennævnte forpligtelser senest 12 
måneder efter offentliggørelsen af listen 
over de standardiserede udtryk og 
definitioner i henhold til artikel 3, stk. 1, 
og vedtagelsen af 
gennemførelsesretsakten i henhold til 
stk. 7 i denne bestemmelse. 

Or. en

Ændringsforslag 319
Philippe De Backer, Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Betalingstjenesteudbyderne opfylder 
de ovennævnte forpligtelser senest 12 
måneder efter offentliggørelsen af den 
standardiserede EU-liste i henhold til 
artikel 3, stk. 5, og vedtagelsen af 
gennemførelsesretsakten i henhold til 
stk. 7 i denne bestemmelse. 

Or. en
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Ændringsforslag 320
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Der skal foretages forbrugertest af 
gebyroplysningsdokumentet, inden det 
gennemføres, for at sikre, at det er 
forbrugervenligt.

Or. en

Ændringsforslag 321
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Der skal foretages forbrugertest af 
gebyroplysningsdokumenterne og 
glossarerne i alle medlemsstaterne, inden 
de gennemføres, for at sikre, at de er 
forbrugervenlige.

Or. en

Begrundelse

Det bør ikke være op til betalingstjenesteudbyderne eller tjenestemænd at vurdere, om 
oplysningerne er forbrugervenlige. Der bør foretages test med faktiske input fra forbrugerne 
med henblik på at danne grundlag for at kunne præsentere oplysningerne på den mest 
effektive måde (BEUC).

Ændringsforslag 322
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere mindst en gang 
om året udleverer en opgørelse til 
forbrugerne over alle de gebyrer, der er 
opkrævet i forbindelse med deres 
betalingskonto.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere mindst en gang 
om året vederlagsfrit udleverer en 
opgørelse til forbrugerne over alle de 
gebyrer, der er opkrævet i forbindelse med 
deres betalingskonto. Hvis forbrugeren 
foretager et overtræk på mere end 100 
EUR, skal betalingstjenesteudbyderen 
udlevere en månedlig gebyropgørelse.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at øge gennemsigtigheden af de betydelige gebyrer i forbindelse med 
overtræk, bør disse omkostninger oplyses med regelmæssige mellemrum.

Ændringsforslag 323
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere mindst en gang 
om året udleverer en opgørelse til 
forbrugerne over alle de gebyrer, der er 
opkrævet i forbindelse med deres 
betalingskonto.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere mindst en gang 
om året udleverer en opgørelse til 
forbrugerne over alle de opkrævede
gebyrer og påløbne og betalte renter i 
forbindelse med deres betalingskonto.

Or. en

Begrundelse

For at forbrugeren kan få et fuldstændigt billede af omkostningsprofilen i forbindelse med en 
betalingskonto, er det også nødvendigt at medtage renterne i opgørelsen.

Ændringsforslag 324
Werner Langen, Burkhard Balz
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere mindst en gang 
om året udleverer en opgørelse til 
forbrugerne over alle de gebyrer, der er 
opkrævet i forbindelse med deres 
betalingskonto.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere mindst en gang 
om året udleverer en opgørelse til 
forbrugerne over alle de gebyrer, der er 
opkrævet i forbindelse med deres 
betalingskonto. Hvis der tilbydes 
tjenesteydelser som en del af en pakke 
med finansielle tjenesteydelser, for 
hvilken der skal ydes en engangsbetaling, 
betragtes pakken med finansielle 
tjenesteydelser som en tjenesteydelse og 
betalingen som et engangsgebyr.

Or. de

Ændringsforslag 325
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere mindst en gang 
om året udleverer en opgørelse til 
forbrugerne over alle de gebyrer, der er 
opkrævet i forbindelse med deres 
betalingskonto.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere mindst en gang 
om året udleverer en opgørelse til 
forbrugerne over alle de gebyrer, der er 
opkrævet i forbindelse med deres 
betalingskonto. Denne opgørelse kan 
fremsendes til forbrugerne via 
kommunikationskanaler, som parterne 
har aftalt indbyrdes (dvs. elektronisk, 
opgørelsesprinter osv.). 
Betalingstjenesteudbyderne skal indføre 
de tekniske foranstaltninger, der er 
nødvendige for at opfylde denne 
forpligtelse, senest 12 måneder efter 
vedtagelsen af retsakten i henhold til 
stk. 4 i denne artikel.

Or. en
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Ændringsforslag 326
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere mindst en gang 
om året udleverer en opgørelse til 
forbrugerne over alle de gebyrer, der er 
opkrævet i forbindelse med deres 
betalingskonto.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere mindst en gang 
om året efter anmodning udleverer en 
opgørelse til forbrugerne over alle de 
gebyrer, der er opkrævet i forbindelse med 
deres betalingskonto. Denne opgørelse kan 
fremsendes til forbrugerne via 
kommunikationskanaler, som parterne 
har aftalt indbyrdes (dvs. elektronisk, 
opgørelsesprinter osv.).
Betalingstjenesteudbyderne skal indføre 
de tekniske foranstaltninger, der er 
nødvendige for at opfylde denne 
forpligtelse, senest 12 måneder efter 
vedtagelsen af retsakten i henhold til 
stk. 4 i denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 327
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere mindst en gang 
om året udleverer en opgørelse til 
forbrugerne over alle de gebyrer, der er 
opkrævet i forbindelse med deres 
betalingskonto.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere helst månedligt, 
dog mindst hvert kvartal, vederlagsfrit
udleverer en opgørelse til forbrugerne over 
alle de gebyrer, der er opkrævet i 
forbindelse med deres betalingskonto.

Or. en
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Ændringsforslag 328
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere mindst en gang 
om året udleverer en opgørelse til 
forbrugerne over alle de gebyrer, der er 
opkrævet i forbindelse med deres 
betalingskonto.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere mindst en gang 
om året efter anmodning udleverer en 
opgørelse til forbrugerne over alle de 
gebyrer, der er opkrævet i forbindelse med 
deres betalingskonto. Opgørelsen kan 
udleveres eller gøres tilgængelig i 
elektronisk form.

Or. en

Begrundelse

Det ville være hensigtsmæssigt at udlevere oplysningerne i forbindelse med kontoudskriften, 
som ifølge direktivet om betalingstjenester bør udleveres mindst en gang om måneden. Man 
bør gøre det muligt at udlevere disse oplysninger i elektronisk form, f.eks. gennem e-banking 
(artikel 43 i direktivet om betalingstjenester). Kunden modtager allerede oplysninger om sine 
gebyrer via kontoudskriften, hvor det er relevant (artikel 38, litra c), 39, litra c), 47, litra c), 
48, litra c), og 43, stk. 3, litra a), i direktivet om betalingstjenester).

Ændringsforslag 329
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Såfremt en betalingstjeneste udbydes 
som en samlet pakke, skal den i stk. 1 
omhandlede opgørelse omfatte de gebyrer, 
der er opkrævet for den samlede pakke i 
den relevante periode, idet der afviges fra 
stk. 2, første afsnit, litra a) og b).

Or. en
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Begrundelse

I Finland opkræves gebyrerne bagud månedligt, hvilket aftales med kunden på forhånd. Der 
udleveres oplysninger om den periode, som gebyrerne omfatter, samt en udspecificering af 
tjenesterne og gebyrerne. Dette udgør en separat del af kontoudskriftet. I Finland er der 
sædvanligvis en pakke af tjenester, og det burde være tilstrækkeligt at oplyse kunden om 
prisen på pakken. Hvis der er et separat gebyr i forbindelse med en særskilt betaling, bliver 
det oplyst i forbindelse med den pågældende betaling.

Ændringsforslag 330
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at 
forbrugerne informeres skriftligt, når en 
betalingsserviceudbyder har til hensigt at 
ændre sine gebyrer, mindst en 
kalendermåned inden deres anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 331
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal sikre, at 
forbrugerne informeres på en omfattende 
måde og i god tid i skriftlig eller 
elektronisk form, når en serviceudbyder 
har til hensigt at forhøje sine gebyrer, 
inden årsopgørelsen offentliggøres.

Or. en
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Ændringsforslag 332
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det gebyr, der er opkrævet for hver 
enkelt tjeneste, det antal gange, tjenesten 
blev anvendt i den relevante periode, og 
datoen for anvendelsen af tjenesten

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette krav ville belaste forbrugeren med en overdreven informationsmængde med ringe 
merværdi, eftersom disse oplysninger allerede er tilgængelige.

Ændringsforslag 333
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det gebyr, der er opkrævet for hver 
enkelt tjeneste, det antal gange, tjenesten 
blev anvendt i den relevante periode, og 
datoen for anvendelsen af tjenesten

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette krav ville belaste kunden med en ukontrollabel informationsmængde. Tjenester omfatter 
f.eks. kreditoverførsler, direkte debiteringer, kortbetalinger og hævning af kontanter. Ifølge 
direktivet om betalingstjenester bør gebyrer i forbindelse med særskilte betalinger oplyses 
(artikel 38, litra c), 39, litra c), 47, litra c), 48, litra c), og 43, stk. 3, litra a)). Der er ikke 
behov for overlappende oplysninger.

Ændringsforslag 334
Philippe De Backer
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det gebyr, der er opkrævet for hver 
enkelt tjeneste, det antal gange, tjenesten 
blev anvendt i den relevante periode, og 
datoen for anvendelsen af tjenesten

a) det gebyr, der er opkrævet for hver 
enkelt tjeneste, det antal gange, tjenesten 
blev anvendt i den relevante periode, og 
datoen for anvendelsen af tjenesten eller, 
hvis forbrugeren har købt forskellige 
tjenester, der er samlet i en pakke, det 
gebyr, der er opkrævet for pakken af 
tjenester

Or. en

Ændringsforslag 335
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det samlede påløbne gebyrbeløb for hver 
tjeneste, som blev ydet i den relevante 
periode

b) det samlede påløbne gebyrbeløb for hver 
tjeneste, som blev ydet i den relevante 
periode, eller, hvis forbrugeren har købt 
forskellige tjenester, der er samlet i en 
pakke, den ekstra omkostning pr. tjeneste, 
når det maksimale antal tjenester, der er 
inkluderet i pakken, overskrides, samt den 
ekstra omkostning pr. anvendt tjeneste, 
som ikke er inkluderet i pakken

Or. en

Ændringsforslag 336
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det samlede påløbne gebyrbeløb for alle c) det samlede påløbne gebyrbeløb for alle 
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tjenester, som blev ydet i den relevante 
periode.

tjenester, som blev ydet i den relevante 
periode, eller, hvis forbrugeren har købt 
forskellige tjenester, der er samlet i en 
pakke, de samlede ekstra omkostninger, 
når det maksimale antal tjenester, der er 
inkluderet i pakken, overskrides, samt de 
samlede ekstra omkostninger til de 
anvendte tjenester, som ikke er inkluderet 
i pakken.

Or. en

Ændringsforslag 337
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den gennemsnitlige saldo og det 
samlede påløbne rentebeløb for den 
relevante periode.

Or. en

Ændringsforslag 338
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) det samlede påløbne rentebeløb for 
den relevante periode.

Or. en

Ændringsforslag 339
Olle Ludvigsson
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) det påløbne og betalte rentebeløb på 
kontoen for den relevante periode.

Or. en

Ændringsforslag 340
Peter Simon, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) størrelsen på overtræksrenten og det 
samlede beløb, der er betalt i 
overtræksrente i den relevante periode.

Or. de

Ændringsforslag 341
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) det antal dage, kontoen var 
overtrukket, og de samlede betalte renter i 
den relevante periode.

Or. en

Ændringsforslag 342
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) det antal dage, kontoen var 
overtrukket, de anvendte rentesatser og de 
samlede betalte renter i den relevante 
periode.

Or. en

Ændringsforslag 343
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) en forhåndsmeddelelse vedrørende de 
gebyrer, der opkræves i den efterfølgende 
periode, og gebyrer, der opkræves, 
medmindre forbrugeren tager de 
nødvendige skridt, som specificeres i 
dokumentet, for at undgå dem.

Or. en

Ændringsforslag 344
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) en forhåndsmeddelelse vedrørende de 
gebyrer, der opkræves i den efterfølgende 
periode.

Or. en
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Ændringsforslag 345
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) en forhåndsmeddelelse vedrørende 
mulige ændringer eller forhøjelser af de 
gebyrer, der opkræves i den efterfølgende 
periode.

Or. en

Ændringsforslag 346
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Betegnelsen "gebyropgørelse" skal stå 
tydeligt øverst på første side af opgørelsen 
ved siden af et fælles symbol, der adskiller 
dokumentet fra anden dokumentation.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at fastsætte så mange detaljer for gebyroplysningsdokumentet i et 
direktiv. 

Ændringsforslag 347
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Betegnelsen "gebyropgørelse" skal stå udgår
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tydeligt øverst på første side af opgørelsen 
ved siden af et fælles symbol, der adskiller 
dokumentet fra anden dokumentation.

Or. en

Begrundelse

Udformningen bør overlades til medlemsstaterne.

Ændringsforslag 348
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Betegnelsen "gebyropgørelse" skal stå 
tydeligt øverst på første side af opgørelsen 
ved siden af et fælles symbol, der adskiller 
dokumentet fra anden dokumentation.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 349
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 26 beføjelse 
til at vedtage gennemførelsesretsakter 
med henblik på udformningen af
gebyropgørelsen, det fælles symbol herfor 
og den rækkefølge, i hvilken de i artikel 3, 
stk. 5, omhandlede tjenester skal 
præsenteres i gebyropgørelsen.

4. Medlemsstaterne definerer
udformningen af den i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede gebyropgørelse.

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaterne bør være berettiget til at definere, hvordan gebyropgørelsen skal udleveres 
til kunden, da man således kan tage højde for de nationale forhold.

Ændringsforslag 350
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 26 beføjelse 
til at vedtage gennemførelsesretsakter 
med henblik på udformningen af 
gebyropgørelsen, det fælles symbol herfor 
og den rækkefølge, i hvilken de i artikel 3, 
stk. 5, omhandlede tjenester skal 
præsenteres i gebyropgørelsen.

4. Medlemsstaterne definerer
udformningen af gebyropgørelsen, det 
fælles symbol herfor og den rækkefølge, i 
hvilken de i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
tjenester skal præsenteres i 
gebyropgørelsen.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at fastsætte så mange detaljer for gebyroplysningsdokumentet i et 
direktiv. 

Ændringsforslag 351
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 26 beføjelse 
til at vedtage gennemførelsesretsakter 
med henblik på udformningen af 
gebyropgørelsen, det fælles symbol herfor 
og den rækkefølge, i hvilken de i artikel 3, 
stk. 5, omhandlede tjenester skal 
præsenteres i gebyropgørelsen.

4. Medlemsstaterne definerer
udformningen af gebyropgørelsen, det 
fælles symbol herfor og den rækkefølge, i 
hvilken de i artikel 1, stk. 5, omhandlede 
tjenester skal præsenteres i 
gebyropgørelsen.
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Or. en

Ændringsforslag 352
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 26 beføjelse 
til at vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på udformningen af 
gebyropgørelsen, det fælles symbol herfor 
og den rækkefølge, i hvilken de i artikel 3, 
stk. 5, omhandlede tjenester skal 
præsenteres i gebyropgørelsen.

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 26 beføjelse 
til at vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på udformningen af 
gebyropgørelsen, det fælles symbol herfor 
og den rækkefølge, i hvilken de i artikel 3, 
stk. 5, omhandlede tjenester og alle andre 
tjenester skal præsenteres i 
gebyropgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 353
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 26 beføjelse 
til at vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på udformningen af
gebyropgørelsen, det fælles symbol herfor 
og den rækkefølge, i hvilken de i artikel 3, 
stk. 5, omhandlede tjenester skal 
præsenteres i gebyropgørelsen.

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 25 beføjelse 
til at vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på udformningen af 
gebyropgørelsen, det fælles symbol herfor 
og den rækkefølge, i hvilken de i artikel 3, 
stk. 5, omhandlede tjenester skal 
præsenteres i gebyropgørelsen.

Or. fr

Ændringsforslag 354
Werner Langen
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 26 beføjelse 
til at vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på udformningen af 
gebyropgørelsen, det fælles symbol herfor 
og den rækkefølge, i hvilken de i artikel 3, 
stk. 5, omhandlede tjenester skal 
præsenteres i gebyropgørelsen.

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 26 beføjelse 
til at vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på udformningen af 
gebyropgørelsen, det fælles symbol herfor 
og den rækkefølge, i hvilken de i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede tjenester skal 
præsenteres i gebyropgørelsen.

Or. de

Ændringsforslag 355
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Der skal foretages forbrugertest af 
gebyropgørelserne i alle medlemsstaterne, 
inden de gennemføres, for at sikre, at de 
er forbrugervenlige.

Or. en

Ændringsforslag 356
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere i deres 
aftaleoplysninger og kommercielle 
oplysninger, når det er relevant, anvender 
de udtryk og definitioner, der er omfattet af 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere i deres 
aftaleoplysninger og kommercielle 
oplysninger, når det er relevant, anvender 
de definitioner, der er omfattet af listen 
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listen over de mest repræsentative 
betalingstjenester, jf. artikel 3, stk. 5.

over de mest repræsentative 
betalingstjenester, jf. artikel 3, stk. 5.
Betalingstjenesteudbyderne opfylder 
denne forpligtelse senest 12 måneder efter 
offentliggørelsen af den standardiserede 
EU-liste.

Or. en

Ændringsforslag 357
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere i deres 
aftaleoplysninger og kommercielle 
oplysninger, når det er relevant, anvender 
de udtryk og definitioner, der er omfattet af 
listen over de mest repræsentative 
betalingstjenester, jf. artikel 3, stk. 5.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere i deres 
aftaleoplysninger og kommercielle 
oplysninger, når det er relevant, anvender 
de udtryk og definitioner, der er omfattet af 
listen over de mest repræsentative 
betalingstjenester, jf. artikel 3, stk. 5.
Betalingstjenesteudbyderne opfylder 
denne forpligtelse senest 12 måneder efter 
offentliggørelsen af listen over 
standardiserede udtryk og definitioner.

Or. en

Ændringsforslag 358
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere i deres 
aftaleoplysninger og kommercielle 
oplysninger, når det er relevant, anvender 
de udtryk og definitioner, der er omfattet af 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere i deres 
aftaleoplysninger og kommercielle 
oplysninger anvender de udtryk og 
definitioner, der er omfattet af listen over
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listen over de mest repræsentative 
betalingstjenester, jf. artikel 3, stk. 5.

tjenester i forbindelse betalingskontoen, 
jf. artikel 3, stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 359
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere i deres 
aftaleoplysninger og kommercielle 
oplysninger, når det er relevant, anvender 
de udtryk og definitioner, der er omfattet af 
listen over de mest repræsentative
betalingstjenester, jf. artikel 3, stk. 5.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere i deres 
aftaleoplysninger og kommercielle 
oplysninger anvender de udtryk og 
definitioner, der er omfattet af listen over 
betalingstjenester, jf. artikel 3, stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 360
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere i deres 
aftaleoplysninger og kommercielle 
oplysninger, når det er relevant, anvender 
de udtryk og definitioner, der er omfattet af 
listen over de mest repræsentative 
betalingstjenester, jf. artikel 3, stk. 5.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 361
Werner Langen
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere i deres 
aftaleoplysninger og kommercielle 
oplysninger, når det er relevant, anvender 
de udtryk og definitioner, der er omfattet af 
listen over de mest repræsentative 
betalingstjenester, jf. artikel 3, stk. 5.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere i deres 
aftaleoplysninger og kommercielle 
oplysninger, når det er relevant, anvender 
de udtryk og definitioner, der er omfattet af 
listen over de mest repræsentative 
betalingstjenester, jf. artikel 3, stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 362
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere i deres 
aftaleoplysninger og kommercielle 
oplysninger, når det er relevant, anvender 
de udtryk og definitioner, der er omfattet af 
listen over de mest repræsentative 
betalingstjenester, jf. artikel 3, stk. 5.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere i deres 
aftaleoplysninger og kommercielle 
oplysninger, når det er relevant, anvender 
de udtryk og definitioner, der er omfattet af 
listen over de mest repræsentative 
betalingstjenester, jf. artikel 3, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

På grund af den foreslåede udeladelse af artikel 3, stk. 5.

Ændringsforslag 363
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingstjenesteudbydere kan også 
anvende handelsnavne for deres 
tjenesteydelser i deres aftaleoplysninger og 
kommercielle oplysninger, forudsat at de, 
når det er relevant, gør opmærksom på de 
hertil svarende udtryk i den i artikel 3, stk.
5, omhandlede liste.
Betalingstjenesteudbydere må ikke 
anvende handelsnavne i 
gebyroplysningsdokumentet og 
gebyropgørelsen.

2. Betalingstjenesteudbydere kan også 
anvende handelsnavne for deres 
tjenesteydelser i deres aftaleoplysninger og 
kommercielle oplysninger, forudsat at de, 
når det er relevant, gør opmærksom på de 
hertil svarende udtryk i den i artikel 3, stk.
1, omhandlede liste.

Or. en

Begrundelse

Information før og efter opkrævning af gebyrer er en vigtig del af de kommercielle
oplysninger og aftalen med kunden. Hvordan kan forbrugeren forbinde betalingsgebyrerne 
med gebyropgørelsen og den standardiserede prisliste, hvis der ingen sammenhæng er med 
handelsnavnet og aftalen? Den sidste sætning i artikel 6, stk. 2, er tilsyneladende i strid med 
direktivet om betalingstjenester og de almindelige krav til forbrugeroplysninger samt 
artikel 4, stk. 2, i dette direktiv.

Ændringsforslag 364
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingstjenesteudbydere kan også 
anvende handelsnavne for deres 
tjenesteydelser i deres aftaleoplysninger og 
kommercielle oplysninger, forudsat at de, 
når det er relevant, gør opmærksom på de 
hertil svarende udtryk i den i artikel 3, stk. 
5, omhandlede liste.
Betalingstjenesteudbydere må ikke 
anvende handelsnavne i 
gebyroplysningsdokumentet og 
gebyropgørelsen.

2. Betalingstjenesteudbydere kan også 
anvende handelsnavne for deres 
tjenesteydelser i deres aftaleoplysninger og 
kommercielle oplysninger samt i 
gebyroplysningsdokumentet eller 
gebyropgørelsen, forudsat at de, når det er 
relevant, gør opmærksom på de hertil 
svarende definitioner i den i artikel 3, stk. 
5, omhandlede liste.

Or. en
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Ændringsforslag 365
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingstjenesteudbydere kan også 
anvende handelsnavne for deres 
tjenesteydelser i deres aftaleoplysninger og 
kommercielle oplysninger, forudsat at de, 
når det er relevant, gør opmærksom på de 
hertil svarende udtryk i den i artikel 3, stk.
5, omhandlede liste.
Betalingstjenesteudbydere må ikke 
anvende handelsnavne i 
gebyroplysningsdokumentet og 
gebyropgørelsen.

2. Betalingstjenesteudbydere kan også 
anvende handelsnavne for deres 
tjenesteydelser i deres aftaleoplysninger og 
kommercielle oplysninger, forudsat at de, 
når det er relevant, gør opmærksom på de 
hertil svarende udtryk i den i artikel 3, stk.
1, omhandlede liste.

Or. de

Ændringsforslag 366
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingstjenesteudbydere kan også 
anvende handelsnavne for deres 
tjenesteydelser i deres aftaleoplysninger og 
kommercielle oplysninger, forudsat at de, 
når det er relevant, gør opmærksom på de 
hertil svarende udtryk i den i artikel 3, stk. 
5, omhandlede liste. 
Betalingstjenesteudbydere må ikke
anvende handelsnavne i
gebyroplysningsdokumentet og 
gebyropgørelsen.

2. Betalingstjenesteudbydere kan også 
anvende handelsnavne for deres 
tjenesteydelser i deres aftaleoplysninger og 
kommercielle oplysninger, forudsat at de, 
når det er relevant, gør opmærksom på de 
hertil svarende udtryk i den i artikel 3, stk. 
5, omhandlede liste. I 
gebyroplysningsdokumentet eller 
gebyropgørelsen må
betalingstjenesteudbydere kun anvende 
handelsnavne foruden de tilsvarende 
udtryk på listen i artikel 3, stk. 5, og skal 
sætte disse navne i parentes.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at øge forståeligheden af informationsdokumenter i 
forbindelse med betalingskonti. Det er baseret på bidrag fra den tyske banksektor (Deutsche 
Kreditwirtschaft) og de østrigske sparekasser.

Ændringsforslag 367
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingstjenesteudbydere kan også 
anvende handelsnavne for deres 
tjenesteydelser i deres aftaleoplysninger 
og kommercielle oplysninger, forudsat at 
de, når det er relevant, gør opmærksom på 
de hertil svarende udtryk i den i artikel 3, 
stk. 5, omhandlede liste. 
Betalingstjenesteudbydere må ikke 
anvende handelsnavne i 
gebyroplysningsdokumentet og
gebyropgørelsen.

2. Betalingstjenesteudbydere kan også 
anvende handelsnavne for deres 
tjenesteydelser i deres kommercielle 
oplysninger, forudsat at de, når det er 
relevant, gør opmærksom på de hertil 
svarende udtryk i den i artikel 3, stk. 5, 
omhandlede liste. 
Betalingstjenesteudbydere må ikke 
anvende handelsnavne i 
gebyroplysningsdokumentet,
gebyropgørelsen eller aftaleoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 368
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Sammenligningswebsteder
1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne 
i overensstemmelse med stk. 2 og 3 har 
adgang til mindst et websted, der 
sammenligner gebyrer, som 
betalingstjenesteudbydere opkræver for 
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tjenester i forbindelse med betalingskonti 
på nationalt plan.
2. Medlemsstaterne opretter en frivillig 
akkrediteringsordning for websteder, der 
drives af private operatører, og som 
sammenligner gebyrer, som 
betalingstjenesteudbydere opkræver for 
tjenester i forbindelse med betalingskonti. 
For at blive akkrediteret skal 
sammenligningswebsteder, der drives af 
private operatører:
a) være operationelt uafhængige af 
betalingstjenesteudbydere
b) anvende et letforståeligt sprog og, hvis 
det er relevant, de i artikel 3, stk. 5, 
omhandlede udtryk
c) levere ajourførte oplysninger
d) give et tilstrækkelig bredt overblik over 
markedet for betalingskonti
e) have en effektiv procedure for 
behandling af forespørgsler og klager.
3 Er der ikke akkrediteret noget websted i 
henhold til stk. 2, sikrer medlemsstaterne, 
at der oprettes et websted, som drives af 
den i artikel 20 omhandlede kompetente 
myndighed eller en anden kompetent 
offentlig myndighed. Er der akkrediteret 
et websted i henhold til stk. 2, kan 
medlemsstaterne beslutte at oprette et 
yderligere websted, som drives af den i 
artikel 20 omhandlede kompetente 
myndighed eller en anden kompetent 
offentlig myndighed. Websteder, der 
drives af en kompetent myndighed i 
medfør af stk. 1, skal opfylde kravene i 
stk. 2, litra a) til e).
4. Medlemsstaterne har ret til at afslå 
akkreditering af private operatører eller til 
at inddrage en sådan, hvis kravene i stk. 2 
ikke er opfyldt.
5. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne 
har adgang til tilstrækkelige oplysninger 
om de i stk. 1 omhandlede websteder. 
Dette omfatter, hvis det er relevant, 
løbende ajourføring af et offentligt 
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tilgængeligt register over akkrediterede 
sammenligningswebsteder.

Or. en

Begrundelse

Websteder med prissammenligninger er ikke omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, 
som specifikt vedrører betalingskonti.

Ændringsforslag 369
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3 har 
adgang til mindst et websted, der 
sammenligner gebyrer, som 
betalingstjenesteudbydere opkræver for 
tjenester i forbindelse med betalingskonti 
på nationalt plan.

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne
på nationalt plan og i overensstemmelse 
med stk. 2 og 3 har adgang til mindst et 
websted, der sammenligner

a) gebyrer, som betalingstjenesteudbydere 
opkræver for tjenester i forbindelse med 
betalingskonti, og
b) bestemmende faktorer for det 
serviceniveau, som 
betalingstjenesteudbyderen yder, 
herunder antallet af filialer og 
pengeautomater. For begge indikatorer 
gælder det, at tallene for den enkelte 
betalingstjenesteudbyder og det 
pågældende netværk af 
betalingstjenesteudbydere skal oplyses, 
hvis det er relevant. Endvidere skal der 
angives oplysninger om, hvor langt 
betalingstjenesteudbyderens nærmeste 
filial befinder sig fra brugeren af 
sammenligningswebstedet. 

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre, at sammenligningswebstedet tager behørigt 
højde for netværker af filialer og pengeautomater og derved fremmer et mere effektivt 
konkurrencebegreb, hvorimod Kommissionens forslag kun omhandlede et snævert fokus på 
priser. Dette ændringsforslag er baseret på bidrag fra forbundet af tyske andelsbanker og 
forbundet af tyske sparekasser.

Ændringsforslag 370
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3 har 
adgang til mindst et websted, der 
sammenligner gebyrer, som 
betalingstjenesteudbydere opkræver for 
tjenester i forbindelse med betalingskonti 
på nationalt plan.

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3 har 
adgang til mindst et websted, der 
sammenligner gebyrer, som 
betalingstjenesteudbydere opkræver for 
tjenester i forbindelse med betalingskonti 
på nationalt plan, samt kvaliteten og 
udvalget af tjenesteydelser hos de 
forskellige udbydere.

Or. de

Ændringsforslag 371
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3 har 
adgang til mindst et websted, der
sammenligner gebyrer, som 
betalingstjenesteudbydere opkræver for 
tjenester i forbindelse med betalingskonti 
på nationalt plan.

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne i 
overensstemmelse med stk. 2 eller 3 har 
adgang til mindst et websted, der omfatter 
en sammenligning af gebyrer, som 
betalingstjenesteudbydere opkræver for 
tjenester i forbindelse med betalingskonti 
på nationalt plan.

Or. en
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Ændringsforslag 372
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3 har 
adgang til mindst et websted, der 
sammenligner gebyrer, som 
betalingstjenesteudbydere opkræver for 
tjenester i forbindelse med betalingskonti 
på nationalt plan.

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3 har fri
adgang til mindst et websted, der 
sammenligner gebyrer og renter, som 
betalingstjenesteudbydere opkræver i 
forbindelse med betalingskonti på nationalt 
plan.

Or. en

Ændringsforslag 373
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3 har 
adgang til mindst et websted, der 
sammenligner gebyrer, som 
betalingstjenesteudbydere opkræver for 
tjenester i forbindelse med betalingskonti 
på nationalt plan.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 374
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne opretter en frivillig
akkrediteringsordning for websteder, der 
drives af private operatører, og som 
sammenligner gebyrer, som 
betalingstjenesteudbydere opkræver for 
tjenester i forbindelse med betalingskonti. 
For at blive akkrediteret skal 
sammenligningswebsteder, der drives af 
private operatører:

2. Medlemsstaterne opretter en
obligatorisk akkrediteringsordning for 
websteder, der drives af private operatører, 
og som sammenligner de elementer, der er 
beskrevet i artikel 7, stk. 1, i forbindelse 
med betalingskonti. For at blive 
akkrediteret skal 
sammenligningswebsteder, der drives af 
private operatører:

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre, at sammenligningswebstedet tager behørigt 
højde for netværker af filialer og pengeautomater og derved fremmer et mere effektivt 
konkurrencebegreb, hvorimod Kommissionens forslag kun omhandlede et snævert fokus på 
priser. Dette ændringsforslag er baseret på et bidrag fra forbundet af tyske andelsbanker.

Ændringsforslag 375
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne opretter en frivillig 
akkrediteringsordning for websteder, der 
drives af private operatører, og som 
sammenligner gebyrer, som 
betalingstjenesteudbydere opkræver for 
tjenester i forbindelse med betalingskonti. 
For at blive akkrediteret skal 
sammenligningswebsteder, der drives af 
private operatører:

2. Medlemsstaterne opretter en frivillig 
akkrediteringsordning for websteder, der 
drives af private operatører, og som 
sammenligner gebyrer og renter, som 
betalingstjenesteudbydere opkræver i 
forbindelse med betalingskonti. For at 
blive akkrediteret skal 
sammenligningswebsteder, der drives af 
private operatører:

Or. en

Ændringsforslag 376
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være operationelt uafhængige af 
betalingstjenesteudbydere

a) være juridisk uafhængige af 
betalingstjenesteudbydere

Or. en

Begrundelse

Operationel uafhængighed er ikke nok til at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter. 
Juridisk uafhængighed er den bedste garanti for, at sammenligningerne ikke er tendentiøse.

Ændringsforslag 377
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være operationelt uafhængige af 
betalingstjenesteudbydere

a) være finansielt og operationelt 
uafhængige af betalingstjenesteudbydere

Or. en

Ændringsforslag 378
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være operationelt uafhængige af 
betalingstjenesteudbydere

a) være uafhængige af 
betalingstjenesteudbydere

Or. en



PE516.948v02-00 156/168 AM\1002483DA.doc

DA

Ændringsforslag 379
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være operationelt uafhængige af 
betalingstjenesteudbydere

a) være operationelt uafhængige af 
betalingstjenesteudbydere; oplysninger om 
ejeren og udbyderen af webstedet bør 
være let tilgængelige og synlige

Or. en

Ændringsforslag 380
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) tydeligt oplyse deres ejere og 
finansiering

Or. en

Ændringsforslag 381
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) anvende et letforståeligt sprog og, hvis 
det er relevant, de i artikel 3, stk. 5, 
omhandlede udtryk

b) anvende et letforståeligt sprog og, hvis 
det er relevant, de i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede udtryk

Or. de

Ændringsforslag 382
Olle Ludvigsson
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) anvende et letforståeligt sprog og, hvis 
det er relevant, de i artikel 3, stk. 5, 
omhandlede udtryk

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 383
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) levere ajourførte oplysninger c) levere ajourførte, omfattende, nøjagtige 
og forbrugervenlige oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 384
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) levere ajourførte oplysninger c) levere ajourførte, nøjagtige, pålidelige 
og forbrugervenlige oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 385
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) give et tilstrækkelig bredt overblik over 
markedet for betalingskonti

d) give et tilstrækkelig bredt overblik over 
markedet for betalingskonti, idet webstedet 
accepterer anmodninger om medtagelse 
fra enhver betalingstjenesteudbyder i den 
pågældende medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 386
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) give et tilstrækkelig bredt overblik over 
markedet for betalingskonti

d) give et tilstrækkelig bredt overblik over 
markedet for betalingskonti og udlevere 
oplysninger om omfanget af den 
markedsandel, som webstedet dækker

Or. en

Ændringsforslag 387
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) udlevere oplysninger, dog ikke enhver 
form for anbefaling.

Or. en

Ændringsforslag 388
Jean-Paul Gauzès
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) udlevere oplysninger, dog ikke enhver 
form for anbefaling.

Or. en

Ændringsforslag 389
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvis betalingstjenesteudbydere 
afkræves betaling for at blive anført på 
sådanne websteder, skal betalingen være 
ikkediskriminerende og offentliggøres på 
webstedet.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at undgå partiskhed over for de betalingstjenesteudbydere, 
der betaler mest.

Ændringsforslag 390
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbyderne ikke er 
ansvarlige for de oplysninger, som findes 
på de akkrediterede eller 
ikkeakkrediterede websteder, idet de ikke 
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er ansvarlige for driften af disse 
websteder.

Or. en

Ændringsforslag 391
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Den kompetente europæiske 
tilsynsmyndighed tillægges beføjelser til at 
vedtage udkast til tekniske standarder med 
henblik på at definere standarder for 
betingelserne for et 
sammenligningswebsted som fastsat i stk. 
2, navnlig for bestemmende faktorer for 
det serviceniveau, som 
betalingstjenesteudbyderen yder, 
herunder antallet af filialer, antallet af 
pengeautomater for den enkelte 
betalingstjenesteudbyder og den 
pågældende gruppe af 
betalingstjenesteudbydere, hvis det er 
relevant, samt oplysninger om, hvor langt 
betalingstjenesteudbyderens nærmeste 
filial befinder sig fra brugeren af 
sammenligningswebstedet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre effektive standarder med henblik på at fremme
konkurrencen. Det er baseret på bidrag fra forbundet af tyske andelsbanker og forbundet af 
tyske sparekasser.

Ændringsforslag 392
Evelyne Gebhardt
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. For at gøre det lettere at få et overblik 
over de gebyrer, der opkræves af 
betalingstjenesteudbydere i EU, opretter 
Kommissionen en ajourført, uafhængig, 
præcis, pålidelig og brugervenlig portal, 
som omfatter alle links til de 
akkrediterede sammenligningswebsteder i 
de respektive medlemsstater. 

Or. en

Ændringsforslag 393
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen opretter og ajourfører 
løbende en offentlig tilgængelig EU-
portal indeholdende links til alle de 
sammenligningswebsteder, der drives af 
kompetente myndigheder og akkrediterede 
private operatører på nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 394
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Der skal ligeledes oprettes europæiske 
websteder, der sammenligner de gebyrer, 
som betalingstjenesteudbydere opkræver 
for tjenester i forbindelse med 
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betalingskonti i de enkelte medlemsstater, 
inden udgangen af 2018.
Kommissionen opretter inden denne dato 
et offentligt europæisk 
sammenligningswebsted, der drives i 
samarbejde med EBA.
Inden denne dato udarbejder 
Kommissionen ligeledes gennem 
delegerede retsakter og i 
overensstemmelse med artikel 24 en 
frivillig akkrediteringsordning for private 
europæiske sammenligningswebsteder. 
For at få tildelt akkreditering skal 
europæiske sammenligningswebsteder, 
der drives af private operatører, overholde 
alle betingelserne i stk. 2. Kommissionen 
bevarer retten til at afslå akkreditering af 
private operatører eller inddrage en 
sådan, hvis kravene i stk. 2 ikke er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 395
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Kommissionen opretter og ajourfører 
løbende en enkelt portal med links til 
akkrediterede sammenligningswebsteder 
for hver medlemsstat og på europæisk 
plan.
Denne portal skal endvidere indeholde et 
glossar til forbrugerne med standardiseret 
EU-terminologi, som er vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 3, og 
retningslinjer for grænseoverskridende 
flytning af betalingskonti.
Portalen skal endvidere gøre listen og de i 
artikel 20 omhandlede kompetente 
myndigheders kontakter offentligt og let 
tilgængelige.
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Or. en

Ændringsforslag 396
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
EU-portal for sammenligningswebsteder

1. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen og EBA om 
sammenligningswebstederne, jf. artikel 7, 
stk. 1 og 2.
2. Kommissionen opretter i samarbejde 
med EBA en offentligt tilgængelig EU-
portal for sammenligningswebsteder på 
nationalt plan med mulighed for at 
sammenligne de betalingskonti, der 
udbydes i de enkelte medlemsstater, side 
om side. Som supplement til disse 
oplysninger skal EU-portalen indeholde et 
glossar til forbrugerne med standardiseret 
EU-terminologi, som er vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, og 
praktiske retningslinjer for 
grænseoverskridende flytning af 
betalingskonti.

Or. en

Begrundelse

Støtter ordførerens ændringsforslag 57. Nødvendig for at imødekomme de stadig mere mobile 
EU-borgere og fremme et indre marked for tjenester i forbindelse med betalingskonti.

Ændringsforslag 397
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der tilbyder en 
betalingskonto sammen med en anden 
tjenesteydelse eller et andet produkt som 
en del af en pakke, oplyser forbrugeren om, 
hvorvidt betalingskontoen kan købes 
separat, og giver særskilte oplysninger om
omkostninger og gebyrer i forbindelse med 
de enkelte produkter og tjenesteydelser i 
pakken.

1. Med forbehold af artikel 4, stk. 2, sikrer
medlemsstaterne, at en 
betalingstjenesteudbyder, der tilbyder en 
betalingskonto sammen med en anden
finansiel tjenesteydelse eller et andet
finansielt produkt som en del af en pakke, 
oplyser forbrugeren om, hvorvidt 
betalingskontoen kan købes separat, og i 
givet fald giver særskilte oplysninger om 
gebyrer i forbindelse med de enkelte andre 
finansielle produkter og tjenesteydelser i 
pakken, når det er muligt at købe hver 
enkelt af disse finansielle produkter og 
tjenesteydelser separat.

Or. en

Begrundelse

Det bør gøres klart, at der er forskel på konti, der tilbyder en række tjenesteydelser, og konti, 
der er en del af en pakke, som indeholder andre finansielle tjenesteydelser, som f.eks. 
forsikringer. I sidstnævnte tilfælde er det ikke muligt at adskille ydelserne. Der bør i så fald 
indføres et krav, som sikrer, at betalingstjenesteudbyderen oplyser forbrugeren om de 
omkostninger, der er forbundet med at åbne en betalingskonto som en del af en pakke, og at 
betalingstjenesteudbyderen har undersøgt, om forbrugeren er berettiget til pakkeproduktet.

Ændringsforslag 398
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der tilbyder en 
betalingskonto sammen med en anden 
tjenesteydelse eller et andet produkt som 
en del af en pakke, oplyser forbrugeren om, 
hvorvidt betalingskontoen kan købes 
separat, og giver særskilte oplysninger om 
omkostninger og gebyrer i forbindelse med 
de enkelte produkter og tjenesteydelser i 
pakken.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der tilbyder en 
betalingskonto sammen med en anden 
tjenesteydelse eller et andet produkt som 
en del af en pakke, oplyser forbrugeren om, 
hvorvidt betalingskontoen kan købes 
separat, og giver særskilte oplysninger om
de forbundne omkostninger og gebyrer.
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Or. en

Ændringsforslag 399
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der tilbyder en 
betalingskonto sammen med en anden 
tjenesteydelse eller et andet produkt som 
en del af en pakke, oplyser forbrugeren om, 
hvorvidt betalingskontoen kan købes 
separat, og giver særskilte oplysninger om 
omkostninger og gebyrer i forbindelse med 
de enkelte produkter og tjenesteydelser i 
pakken.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der tilbyder en 
betalingskonto sammen med en anden 
tjenesteydelse eller et andet produkt som 
en del af en pakke, oplyser forbrugeren om, 
hvorvidt betalingskontoen kan købes 
separat, og giver særskilte oplysninger om 
omkostninger og gebyrer i forbindelse med 
de enkelte produkter og tjenesteydelser i 
pakken med henblik på at sikre fuld 
gennemsigtighed af krydssubsidiering.

Or. en

Ændringsforslag 400
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der tilbyder en 
betalingskonto sammen med en anden 
tjenesteydelse eller et andet produkt som 
en del af en pakke, oplyser forbrugeren om,
hvorvidt betalingskontoen kan købes 
separat, og giver særskilte oplysninger om 
omkostninger og gebyrer i forbindelse med 
de enkelte produkter og tjenesteydelser i 
pakken.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der tilbyder en
tjenesteydelse, der er omfattet af en
betalingskonto med basale funktioner som 
defineret i artikel 16, sammen med andre 
tjenesteydelser eller produkter som en del 
af en pakke, i rette tid inden indgåelsen af 
en aftale om en betalingskonto med en 
forbruger oplyser forbrugeren om, at 
sådanne tjenester eller produkter kan 
købes separat, og giver særskilte 
oplysninger om omkostninger og gebyrer i 
forbindelse med de enkelte tjenesteydelser 
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eller produkter i pakken.

Or. en

Begrundelse

Det bør ikke være tilladt at binde kunderne (dvs. tvinge forbrugerne til at købe en pakke, hvor 
elementerne kunne udbydes separat). Alle tjenester ud over betalingskontoen skal anføres 
separat, og forbrugerne skal kunne vælge, om de ønsker at købe dem eller ej (baseret på 
forslag fra FSUG og BEUC).

Ændringsforslag 401
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der tilbyder en 
betalingskonto sammen med en anden 
tjenesteydelse eller et andet produkt som 
en del af en pakke, oplyser forbrugeren om, 
hvorvidt betalingskontoen kan købes 
separat, og giver særskilte oplysninger om 
omkostninger og gebyrer i forbindelse med 
de enkelte produkter og tjenesteydelser i 
pakken.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der tilbyder en 
betalingskonto sammen med en anden 
tjenesteydelse eller et andet produkt som 
en del af en pakke, oplyser forbrugeren om, 
hvorvidt betalingskontoen kan købes 
separat, og i givet fald giver særskilte 
oplysninger om omkostninger og gebyrer i 
forbindelse med de enkelte produkter og 
tjenesteydelser i pakken.

Or. en

Ændringsforslag 402
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der tilbyder en 
betalingskonto sammen med en anden 
tjenesteydelse eller et andet produkt som 
en del af en pakke, oplyser forbrugeren om,

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der tilbyder en 
betalingskonto sammen med en anden 
tjenesteydelse eller et andet produkt som 
en del af en pakke, i rette tid inden 
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hvorvidt betalingskontoen kan købes 
separat, og giver særskilte oplysninger om 
omkostninger og gebyrer i forbindelse med 
de enkelte produkter og tjenesteydelser i 
pakken.

indgåelsen af en aftale om en 
betalingskonto oplyser forbrugeren om, at
betalingskontoen kan købes separat, og 
giver særskilte oplysninger om 
omkostninger og gebyrer i forbindelse med 
de enkelte produkter og tjenesteydelser i 
pakken.

Or. en

Ændringsforslag 403
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Forbrugeren skal have mulighed for 
separat køb af tjenester, der ikke er 
omfattet af en betalingskonto med basale 
funktioner som defineret i artikel 16.

Or. en

Ændringsforslag 404
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Udbydere bør også have mulighed for 
at tilbyde kreditprodukter, som separate 
tjenester, til en kunde med basiskonto, 
hvor det er relevant. Adgang til eller 
anvendelse af en basiskonto bør på ingen 
måde være begrænset eller gøres betinget 
af køb af sådanne tjenester eller 
produkter.

Or. en
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Ændringsforslag 405
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, når der 
sammen med betalingskontoen 
udelukkende tilbydes betalingstjenester 
som defineret i artikel 4, nr. 3), i direktiv 
2007/64/EF.

udgår

Or. en

Begrundelse

Udgår, da det ikke er nødvendigt, hvis stk. 1 tillader pakkesalg af de tjenester, der er omfattet 
af definitionen af en basal betalingskonto i artikel 16.

Ændringsforslag 406
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, når der 
sammen med betalingskontoen 
udelukkende tilbydes betalingstjenester 
som defineret i artikel 4, nr. 3), i direktiv 
2007/64/EF.

udgår

Or. en


