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Amendement 119
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Er kan evenwel meer worden gedaan 
om de eengemaakte markt voor 
retailbanking te verbeteren en te 
ontwikkelen. Met name vormen het 
gebrek aan transparantie en 
vergelijkbaarheid van kosten alsmede de 
moeilijkheden bij het overstappen van 
betaalrekening nog steeds barrières voor 
de ontplooiing van een volledig 
geïntegreerde markt.

(3) Er kan evenwel meer worden gedaan 
om de eengemaakte markt voor 
retailbanking te verbeteren en te 
ontwikkelen, hoewel niet vaststaat dat er 
een grote behoefte aan 
grensoverschrijdend overstappen van 
betaalrekening bestaat.

Or. en

Amendement 120
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De huidige omstandigheden van de 
eengemaakte markt kunnen 
betalingsdienstaanbieders afschrikken 
hun vrijheid van vestiging uit te oefenen 
of diensten te verlenen binnen de Unie 
wegens de moeilijkheid om klanten aan te 
trekken bij het toetreden tot een nieuwe 
markt. Het toetreden tot nieuwe markten 
brengt vaak grote investeringen met zich 
mee. Dergelijke investeringen zijn slechts 
gerechtvaardigd als de aanbieder 
voldoende kansen en een overeenkomstige 
vraag van de consumenten voorziet. Het 
lage niveau van mobiliteit van de 
consumenten met betrekking tot 
financiële retaildiensten is in belangrijke 

Schrappen
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mate toe te schrijven aan het gebrek aan 
transparantie en vergelijkbaarheid ten 
aanzien van de kosten en aangeboden 
diensten alsook de moeilijkheden in 
verband met het overstappen van 
betaalrekening. Deze factoren 
onderdrukken eveneens de vraag. Dit 
geldt in het bijzonder in de 
grensoverschrijdende context.

Or. en

Motivering

Er zijn vrijwel geen aanwijzingen dat het lage niveau van mobiliteit van de consumenten op 
dit gebied te wijten is aan een gebrek aan transparantie of vergelijkbaarheid.

Amendement 121
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De huidige omstandigheden van de 
eengemaakte markt kunnen 
betalingsdienstaanbieders afschrikken hun 
vrijheid van vestiging uit te oefenen of 
diensten te verlenen binnen de Unie 
wegens de moeilijkheid om klanten aan te 
trekken bij het toetreden tot een nieuwe 
markt. Het toetreden tot nieuwe markten 
brengt vaak grote investeringen met zich 
mee. Dergelijke investeringen zijn slechts 
gerechtvaardigd als de aanbieder 
voldoende kansen en een overeenkomstige 
vraag van de consumenten voorziet. Het 
lage niveau van mobiliteit van de 
consumenten met betrekking tot financiële 
retaildiensten is in belangrijke mate toe te 
schrijven aan het gebrek aan transparantie 
en vergelijkbaarheid ten aanzien van de 
kosten en aangeboden diensten alsook de 
moeilijkheden in verband met het 
overstappen van betaalrekening. Deze 
factoren onderdrukken eveneens de 

(4) De huidige omstandigheden van de 
eengemaakte markt kunnen 
betalingsdienstaanbieders afschrikken hun 
vrijheid van vestiging uit te oefenen of 
diensten te verlenen binnen de Unie 
wegens de moeilijkheid om klanten aan te 
trekken bij het toetreden tot een nieuwe 
markt. Het toetreden tot nieuwe markten 
brengt vaak grote investeringen met zich 
mee. Dergelijke investeringen zijn slechts 
gerechtvaardigd als de aanbieder 
voldoende kansen en een overeenkomstige 
vraag van de consumenten voorziet. Het 
lage niveau van mobiliteit van de 
consumenten in een aantal lidstaten met 
betrekking tot financiële retaildiensten is in 
belangrijke mate toe te schrijven aan het 
gebrek aan transparantie en 
vergelijkbaarheid ten aanzien van de 
kosten en aangeboden diensten alsook de 
moeilijkheden in verband met het 
overstappen van betaalrekening.
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vraag. Dit geldt in het bijzonder in de 
grensoverschrijdende context.

Or. de

Amendement 122
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De huidige omstandigheden van de 
eengemaakte markt kunnen 
betalingsdienstaanbieders afschrikken hun 
vrijheid van vestiging uit te oefenen of 
diensten te verlenen binnen de Unie 
wegens de moeilijkheid om klanten aan te 
trekken bij het toetreden tot een nieuwe 
markt. Het toetreden tot nieuwe markten 
brengt vaak grote investeringen met zich 
mee. Dergelijke investeringen zijn slechts 
gerechtvaardigd als de aanbieder 
voldoende kansen en een overeenkomstige 
vraag van de consumenten voorziet. Het 
lage niveau van mobiliteit van de 
consumenten met betrekking tot financiële 
retaildiensten is in belangrijke mate toe te 
schrijven aan het gebrek aan transparantie 
en vergelijkbaarheid ten aanzien van de 
kosten en aangeboden diensten alsook de 
moeilijkheden in verband met het 
overstappen van betaalrekening. Deze 
factoren onderdrukken eveneens de vraag. 
Dit geldt in het bijzonder in de 
grensoverschrijdende context.

(4) De huidige omstandigheden van de 
eengemaakte markt kunnen 
betalingsdienstaanbieders afschrikken hun 
vrijheid van vestiging uit te oefenen of 
diensten te verlenen binnen de Unie 
wegens de moeilijkheid om klanten aan te 
trekken bij het toetreden tot een nieuwe 
markt. Het toetreden tot nieuwe markten 
brengt vaak grote investeringen met zich 
mee. Dergelijke investeringen zijn slechts 
gerechtvaardigd als de aanbieder 
voldoende kansen en een overeenkomstige 
vraag van de consumenten voorziet. Het 
lage niveau van mobiliteit van de
consumenten met betrekking tot financiële 
retaildiensten is in belangrijke mate toe te 
schrijven aan het gebrek aan transparantie 
en vergelijkbaarheid ten aanzien van de 
kosten en aangeboden diensten alsook de 
moeilijkheden in verband met het 
overstappen van betaalrekening. Deze 
factoren onderdrukken eveneens de vraag.

Or. en

Amendement 123
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5



PE516.948v02-00 6/178 AM\1002483NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bovendien kunnen significante 
belemmeringen voor de voltooiing van de 
eengemaakte markt op het gebied van 
betaalrekeningen ontstaan door de 
versnippering van de bestaande nationale 
regelgevingskaders. De bestaande 
bepalingen op nationaal niveau met 
betrekking tot betaalrekeningen en 
inzonderheid met betrekking tot de 
vergelijkbaarheid van de kosten en het 
overstappen van betaalrekening 
divergeren. Ten aanzien van overstappen 
heeft het gebrek aan uniforme bindende 
maatregelen op EU-niveau tot divergente 
praktijken en maatregelen op nationaal 
niveau geleid. Deze verschillen zijn zelfs 
nog meer uitgesproken wat betreft 
vergelijkbaarheid van kosten, waar geen 
maatregelen, zelfs niet van 
zelfregulerende aard, bestaan op EU-
niveau. Mochten deze verschillen in de 
toekomst significanter worden, omdat 
banken hun praktijken meestal op de 
nationale markten toesnijden, dan zouden 
daardoor de kosten van 
grensoverschrijdend opereren stijgen ten 
opzichte van de kosten waarmee 
binnenlandse aanbieders worden 
geconfronteerd en zou 
grensoverschrijdend ondernemen minder 
aantrekkelijk worden. De 
grensoverschrijdende activiteit in de 
interne markt wordt belemmerd door 
obstakels voor de opening van een 
betaalrekening in het buitenland. De 
bestaande restrictieve toelatingscriteria 
kunnen Europese burgers beletten zich 
vrij binnen de Unie te bewegen. Het 
aanbieden aan alle consumenten van 
toegang tot een betaalrekening zal hun 
deelname aan de interne markt mogelijk 
maken en hen in staat stellen de 
voordelen van de eengemaakte markt te 
verwerven.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Tal van beweringen over de interne markt voor financiële retaildiensten stoelen niet op 
feitenonderzoek. Het staat niet vast dat het opzetten van een overstapservice op EU-niveau 
gerechtvaardigd is, gezien de hoge kosten die daarmee gemoeid zijn, de vooruitgang die is 
geboekt met de ontwikkeling van de SEPA en de beperkte vraag naar een dergelijke service.

Amendement 124
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bovendien kunnen significante 
belemmeringen voor de voltooiing van de 
eengemaakte markt op het gebied van 
betaalrekeningen ontstaan door de 
versnippering van de bestaande nationale 
regelgevingskaders. De bestaande 
bepalingen op nationaal niveau met 
betrekking tot betaalrekeningen en 
inzonderheid met betrekking tot de 
vergelijkbaarheid van de kosten en het 
overstappen van betaalrekening divergeren. 
Ten aanzien van overstappen heeft het 
gebrek aan uniforme bindende maatregelen 
op EU-niveau tot divergente praktijken en 
maatregelen op nationaal niveau geleid. 
Deze verschillen zijn zelfs nog meer 
uitgesproken wat betreft vergelijkbaarheid 
van kosten, waar geen maatregelen, zelfs 
niet van zelfregulerende aard, bestaan op 
EU-niveau. Mochten deze verschillen in de 
toekomst significanter worden, omdat 
banken hun praktijken meestal op de 
nationale markten toesnijden, dan zouden 
daardoor de kosten van 
grensoverschrijdend opereren stijgen ten 
opzichte van de kosten waarmee 
binnenlandse aanbieders worden 
geconfronteerd en zou grensoverschrijdend 
ondernemen minder aantrekkelijk worden. 
De grensoverschrijdende activiteit in de 
interne markt wordt belemmerd door 

(5) Bovendien kunnen significante 
belemmeringen voor de voltooiing van de 
eengemaakte markt op het gebied van 
betaalrekeningen ontstaan door de 
versnippering van de bestaande nationale 
regelgevingskaders. De bestaande 
bepalingen op nationaal niveau met 
betrekking tot betaalrekeningen en 
inzonderheid met betrekking tot de 
vergelijkbaarheid van de kosten en het 
overstappen van betaalrekening divergeren. 
Teneinde de interne markt op het gebied 
van betaalrekeningen te voltooien en van 
de EU een inclusieve, moderne digitale 
ruimte te maken, is het van essentieel 
belang om de nationale belemmeringen 
weg te nemen en stimulansen te bieden 
voor publieke en particuliere 
investeringen in de SEPA. Alle 
consumenten moeten de voordelen van de 
SEPA kunnen genieten. Ten aanzien van 
overstappen heeft het gebrek aan uniforme 
bindende maatregelen op EU-niveau tot 
divergente praktijken en maatregelen op 
nationaal niveau geleid. Deze verschillen 
zijn zelfs nog meer uitgesproken wat 
betreft vergelijkbaarheid van kosten, waar 
geen maatregelen, zelfs niet van 
zelfregulerende aard, bestaan op EU-
niveau. Mochten deze verschillen in de 
toekomst significanter worden, omdat 
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obstakels voor de opening van een 
betaalrekening in het buitenland. De 
bestaande restrictieve toelatingscriteria 
kunnen Europese burgers beletten zich vrij 
binnen de Unie te bewegen. Het aanbieden 
aan alle consumenten van toegang tot een 
betaalrekening zal hun deelname aan de 
interne markt mogelijk maken en hen in 
staat stellen de voordelen van de 
eengemaakte markt te verwerven.

banken hun praktijken meestal op de 
nationale markten toesnijden, dan zouden 
daardoor de kosten van 
grensoverschrijdend opereren stijgen ten 
opzichte van de kosten waarmee 
binnenlandse aanbieders worden 
geconfronteerd en zou grensoverschrijdend 
ondernemen minder aantrekkelijk worden.
De grensoverschrijdende activiteit in de 
interne markt wordt belemmerd door 
obstakels voor de opening van een 
betaalrekening in het buitenland. De 
bestaande restrictieve toelatingscriteria 
kunnen Europese burgers beletten zich vrij 
binnen de Unie te bewegen. Het aanbieden 
aan alle consumenten van toegang tot een 
betaalrekening zal hun deelname aan de 
interne markt mogelijk maken en hen in 
staat stellen de voordelen van de 
eengemaakte markt te verwerven.

Or. en

Amendement 125
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bovendien wordt de potentiële vraag 
naar betaalrekeningdiensten in de EU op 
dit moment niet ten volle geëxploiteerd, 
omdat sommige gegadigden geen 
rekening openen, hetzij omdat deze aan 
hen wordt ontzegd of omdat aan hen geen 
toereikende producten worden 
aangeboden. Bredere deelname van de 
consumenten aan de interne markt zou de 
betalingsdienstaanbieders verder 
stimuleren om tot nieuwe markten toe te 
treden. Het scheppen van de voorwaarden 
om alle consumenten toegang te bieden tot 
een betaalrekening is eveneens een 
noodzakelijk middel om hun deelname 
aan de interne markt te bevorderen en 

(6) De mogelijkheden van de consument 
om toegang te krijgen tot een 
betaalrekening variëren sterk van lidstaat 
tot lidstaat. In de lidstaten waar een 
aanzienlijk deel van de bevolking niet 
over een bankrekening beschikt, lijkt dit 
echter eerder het gevolg te zijn van een 
onderontwikkelde bankeninfrastructuur 
en/of de keuze van de consument om geen 
betaalrekening te openen.
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hen in staat te stellen de voordelen die de 
eengemaakte markt met zich mee heeft 
gebracht te verwerven.

Or. en

Amendement 126
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bovendien wordt de potentiële vraag 
naar betaalrekeningdiensten in de EU op 
dit moment niet ten volle geëxploiteerd, 
omdat sommige gegadigden geen rekening 
openen, hetzij omdat deze aan hen wordt 
ontzegd of omdat aan hen geen toereikende 
producten worden aangeboden. Bredere 
deelname van de consumenten aan de 
interne markt zou de 
betalingsdienstaanbieders verder 
stimuleren om tot nieuwe markten toe te 
treden. Het scheppen van de voorwaarden 
om alle consumenten toegang te bieden tot 
een betaalrekening is eveneens een 
noodzakelijk middel om hun deelname aan 
de interne markt te bevorderen en hen in 
staat te stellen de voordelen die de 
eengemaakte markt met zich mee heeft 
gebracht te verwerven.

(6) Bovendien wordt de potentiële vraag 
naar betaalrekeningdiensten in de EU op 
dit moment niet ten volle geëxploiteerd, 
omdat sommige gegadigden geen rekening 
openen, hetzij omdat deze aan hen wordt 
ontzegd of omdat aan hen geen toereikende 
producten worden aangeboden, of omdat 
zij vanwege culturele factoren een 
voorkeur voor contant geld hebben. 
Bredere deelname van de consumenten aan 
de interne markt zou de 
betalingsdienstaanbieders verder 
stimuleren om tot nieuwe markten toe te 
treden. Het scheppen van de voorwaarden 
om alle consumenten toegang te bieden tot 
een betaalrekening is eveneens een 
noodzakelijk middel om hun deelname aan 
de interne markt te bevorderen en hen in 
staat te stellen de voordelen die de 
eengemaakte markt met zich mee heeft 
gebracht te verwerven.

Or. de

Amendement 127
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De transparantie en vergelijkbaarheid 
van kosten zijn aangepakt met een 
zelfreguleringsinitiatief waartoe de 
banksector de aanzet had gegeven. 
Betreffende deze richtsnoeren is echter 
geen definitief akkoord gevonden. Ten 
aanzien van overstappen voorzien de door 
de Europese Commissie voor het 
Bankbedrijf in 2008 vastgestelde 
gemeenschappelijke beginselen in een 
modelmechanisme voor het overstappen 
tussen bankrekeningen die worden 
aangeboden door betalingsdienstaanbieders 
welke in dezelfde lidstaat gevestigd zijn. 
Gezien het niet-bindende karakter ervan, 
zijn deze beginselen echter over heel de 
EU op inconsistente wijze en met 
ineffectieve resultaten toegepast. 
Bovendien hebben de gemeenschappelijke 
beginselen enkel op het overstappen van 
bankrekening op nationaal niveau, niet 
op grensoverschrijdend overstappen 
betrekking. Ten slotte zijn, ten aanzien van 
toegang tot een basisbetaalrekening, de 
lidstaten in Aanbeveling 2011/442/EU van 
de Commissie van 18 juli 2011 
uitgenodigd de noodzakelijke maatregelen 
te nemen om uiterlijk zes maanden na de 
bekendmaking ervan de toepassing ervan te 
verzekeren. Tot dusver voldoen slechts 
weinig lidstaten aan de voornaamste 
beginselen van de aanbeveling.

(7) De transparantie en vergelijkbaarheid 
van kosten zijn aangepakt met een 
zelfreguleringsinitiatief waartoe de 
banksector de aanzet had gegeven. 
Betreffende deze richtsnoeren is echter 
geen definitief akkoord gevonden. Ten 
aanzien van overstappen voorzien de door 
de Europese Commissie voor het 
Bankbedrijf in 2008 vastgestelde 
gemeenschappelijke beginselen in een 
modelmechanisme voor het overstappen 
tussen bankrekeningen die worden 
aangeboden door betalingsdienstaanbieders 
welke in dezelfde lidstaat gevestigd zijn. 
Ten slotte zijn, ten aanzien van toegang tot
een basisbetaalrekening, de lidstaten in 
Aanbeveling 2011/442/EU van de 
Commissie van 18 juli 2011 uitgenodigd 
de noodzakelijke maatregelen te nemen om 
uiterlijk zes maanden na de bekendmaking 
ervan de toepassing ervan te verzekeren. 
Tot dusver voldoen slechts weinig lidstaten 
aan de voornaamste beginselen van de 
aanbeveling.

Or. en

Motivering

De ontwerptekst kan dusdanig worden geïnterpreteerd dat alle betalingsdienstaanbieders in 
de EU verplicht zouden worden om met alle stelsels voor overmakingen en automatische 
afschrijvingen in alle EU-valuta te werken. Een dergelijke verplichting zou met enorme kosten 
en risico's gepaard gaan, hoewel zij weinig tastbare voordelen zou opleveren, gezien de 
beperkte vraag naar een dergelijke grensoverschrijdende service. Bovendien zullen 
grensoverschrijdende transacties met ingang van 1 februari 2014 worden vergemakkelijkt 
door de toepassing van de SEPA-verordening (Verordening (EU) nr. 260/2012).
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Amendement 128
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De transparantie en vergelijkbaarheid 
van kosten zijn aangepakt met een 
zelfreguleringsinitiatief waartoe de 
banksector de aanzet had gegeven. 
Betreffende deze richtsnoeren is echter 
geen definitief akkoord gevonden. Ten 
aanzien van overstappen voorzien de door 
de Europese Commissie voor het 
Bankbedrijf in 2008 vastgestelde 
gemeenschappelijke beginselen in een 
modelmechanisme voor het overstappen 
tussen bankrekeningen die worden 
aangeboden door betalingsdienstaanbieders 
welke in dezelfde lidstaat gevestigd zijn. 
Gezien het niet-bindende karakter ervan, 
zijn deze beginselen echter over heel de 
EU op inconsistente wijze en met 
ineffectieve resultaten toegepast. 
Bovendien hebben de gemeenschappelijke 
beginselen enkel op het overstappen van 
bankrekening op nationaal niveau, niet 
op grensoverschrijdend overstappen 
betrekking. Ten slotte zijn, ten aanzien van 
toegang tot een basisbetaalrekening, de 
lidstaten in Aanbeveling 2011/442/EU van 
de Commissie van 18 juli 2011 
uitgenodigd de noodzakelijke maatregelen 
te nemen om uiterlijk zes maanden na de 
bekendmaking ervan de toepassing ervan te 
verzekeren. Tot dusver voldoen slechts 
weinig lidstaten aan de voornaamste 
beginselen van de aanbeveling.

(7) De transparantie en vergelijkbaarheid 
van kosten zijn aangepakt met een 
zelfreguleringsinitiatief waartoe de 
banksector de aanzet had gegeven. 
Betreffende deze richtsnoeren is echter 
geen definitief akkoord gevonden. Ten 
aanzien van overstappen voorzien de door 
de Europese Commissie voor het 
Bankbedrijf in 2008 vastgestelde 
gemeenschappelijke beginselen in een 
modelmechanisme voor het overstappen 
tussen bankrekeningen die worden 
aangeboden door betalingsdienstaanbieders 
welke in dezelfde lidstaat gevestigd zijn. 
Gezien het niet-bindende karakter ervan, 
zijn deze beginselen echter over heel de 
EU op inconsistente wijze en met 
ineffectieve resultaten toegepast. Ten slotte 
zijn, ten aanzien van toegang tot een 
basisbetaalrekening, de lidstaten in 
Aanbeveling 2011/442/EU van de 
Commissie van 18 juli 2011 uitgenodigd 
de noodzakelijke maatregelen te nemen om 
uiterlijk zes maanden na de bekendmaking 
ervan de toepassing ervan te verzekeren. 
Tot dusver voldoen slechts weinig lidstaten 
aan de voornaamste beginselen van de 
aanbeveling.

Or. de

Amendement 129
Jean-Paul Gauzès
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De transparantie en vergelijkbaarheid 
van kosten zijn aangepakt met een 
zelfreguleringsinitiatief waartoe de 
banksector de aanzet had gegeven. 
Betreffende deze richtsnoeren is echter 
geen definitief akkoord gevonden. Ten 
aanzien van overstappen voorzien de door 
de Europese Commissie voor het 
Bankbedrijf in 2008 vastgestelde 
gemeenschappelijke beginselen in een 
modelmechanisme voor het overstappen 
tussen bankrekeningen die worden 
aangeboden door betalingsdienstaanbieders 
welke in dezelfde lidstaat gevestigd zijn. 
Gezien het niet-bindende karakter ervan, 
zijn deze beginselen echter over heel de 
EU op inconsistente wijze en met 
ineffectieve resultaten toegepast. 
Bovendien hebben de gemeenschappelijke 
beginselen enkel op het overstappen van 
bankrekening op nationaal niveau, niet op 
grensoverschrijdend overstappen 
betrekking. Ten slotte zijn, ten aanzien van 
toegang tot een basisbetaalrekening, de 
lidstaten in Aanbeveling 2011/442/EU van 
de Commissie van 18 juli 2011 
uitgenodigd de noodzakelijke maatregelen 
te nemen om uiterlijk zes maanden na de 
bekendmaking ervan de toepassing ervan te 
verzekeren. Tot dusver voldoen slechts 
weinig lidstaten aan de voornaamste 
beginselen van de aanbeveling.

(7) De transparantie en vergelijkbaarheid 
van kosten zijn aangepakt met een 
zelfreguleringsinitiatief waartoe de 
banksector de aanzet had gegeven. 
Betreffende deze richtsnoeren is echter 
geen definitief akkoord gevonden. Ten 
aanzien van overstappen voorzien de door 
de Europese Commissie voor het 
Bankbedrijf in 2008 vastgestelde 
gemeenschappelijke beginselen in een 
modelmechanisme voor het overstappen 
tussen bankrekeningen die worden 
aangeboden door betalingsdienstaanbieders 
welke in dezelfde lidstaat gevestigd zijn. 
Deze beginselen worden over heel de EU
weliswaar niet homogeen toegepast, maar 
op een wijze die is afgestemd op de 
specifieke kenmerken van de nationale 
markten. Bovendien hebben de 
gemeenschappelijke beginselen enkel op 
het overstappen van bankrekening op 
nationaal niveau, niet op 
grensoverschrijdend overstappen 
betrekking. Ten slotte zijn, ten aanzien van 
toegang tot een basisbetaalrekening, de 
lidstaten in Aanbeveling 2011/442/EU van 
de Commissie van 18 juli 2011 
uitgenodigd de noodzakelijke maatregelen 
te nemen om uiterlijk zes maanden na de 
bekendmaking ervan de toepassing ervan te 
verzekeren. Tot dusver voldoen slechts 
weinig lidstaten aan de voornaamste 
beginselen van de aanbeveling.

Or. en

Amendement 130
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het is bijgevolg van vitaal belang een 
uniforme regeling vast te stellen om het 
probleem van de lage mobiliteit van 
klanten aan te pakken en met name 
betaalrekeningdiensten en -kosten 
vergelijkbaarder te maken en overstappen 
van betaalrekening te stimuleren alsook te 
voorkomen dat consumenten die 
voornemens zijn een betaalrekening 
grensoverschrijdend aan te kopen, worden 
gediscrimineerd op basis van woonplaats. 
Bovendien is het van essentieel belang 
toereikende maatregelen aan te nemen om 
de deelname van de klanten aan de 
betaalrekeningmarkt te bevorderen. Deze 
maatregelen zullen het betreden door de 
betalingsdienstaanbieders van de interne 
markt stimuleren en een gelijk speelveld 
garanderen waardoor, in het belang van 
bedrijven en consumenten, de concurrentie 
en de efficiënte toewijzing van middelen 
binnen de financiële retailmarkt van de EU 
zullen wordt versterkt. Tevens zullen 
transparante informatie over de kosten en 
mogelijkheden tot overstappen in 
combinatie met het recht op toegang tot 
basisrekeningdiensten de EU-burgers in 
staat stellen gemakkelijker het aanbod 
van verscheidene aanbieders binnen de 
Unie te vergelijken en derhalve van een 
volledig functionerende interne markt op 
het gebied van financiële diensten te 
profiteren en aan de verdere ontwikkeling 
ervan bij te dragen.

(8) Het is van essentieel belang toereikende 
maatregelen aan te nemen om de deelname 
van de klanten aan de betaalrekeningmarkt 
te bevorderen. Deze maatregelen zullen het 
betreden door de betalingsdienstaanbieders 
van de interne markt stimuleren en een 
gelijk speelveld garanderen waardoor, in 
het belang van bedrijven en consumenten, 
de concurrentie en de efficiënte toewijzing 
van middelen binnen de financiële 
retailmarkt van de EU zullen wordt 
versterkt.

Or. en

Motivering

Er zijn weinig aanwijzingen dat de mobiliteit van de EU-burgers voornamelijk te wijten is aan 
een gebrek aan informatie over kosten of aan mogelijkheden tot het overstappen van 
bankrekening.
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Amendement 131
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het is bijgevolg van vitaal belang een 
uniforme regeling vast te stellen om het 
probleem van de lage mobiliteit van 
klanten aan te pakken en met name 
betaalrekeningdiensten en -kosten 
vergelijkbaarder te maken en overstappen 
van betaalrekening te stimuleren alsook te 
voorkomen dat consumenten die 
voornemens zijn een betaalrekening 
grensoverschrijdend aan te kopen, worden 
gediscrimineerd op basis van woonplaats. 
Bovendien is het van essentieel belang 
toereikende maatregelen aan te nemen om 
de deelname van de klanten aan de 
betaalrekeningmarkt te bevorderen. Deze 
maatregelen zullen het betreden door de 
betalingsdienstaanbieders van de interne 
markt stimuleren en een gelijk speelveld 
garanderen waardoor, in het belang van 
bedrijven en consumenten, de concurrentie 
en de efficiënte toewijzing van middelen 
binnen de financiële retailmarkt van de EU 
zullen wordt versterkt. Tevens zullen 
transparante informatie over de kosten en 
mogelijkheden tot overstappen in 
combinatie met het recht op toegang tot 
basisrekeningdiensten de EU-burgers in 
staat stellen gemakkelijker het aanbod 
van verscheidene aanbieders binnen de 
Unie te vergelijken en derhalve van een 
volledig functionerende interne markt op 
het gebied van financiële diensten te 
profiteren en aan de verdere ontwikkeling 
ervan bij te dragen.

(8) Het is bijgevolg van vitaal belang een 
uniforme regeling vast te stellen om het 
probleem van de lage mobiliteit van 
klanten aan te pakken en met name 
betaalrekeningdiensten en -kosten 
vergelijkbaarder te maken en overstappen 
van betaalrekening te stimuleren. 
Bovendien is het van essentieel belang 
toereikende maatregelen aan te nemen om 
de deelname van de klanten aan de 
betaalrekeningmarkt te bevorderen. Deze 
maatregelen zullen het betreden door de 
betalingsdienstaanbieders van de interne 
markt stimuleren en een gelijk speelveld 
garanderen waardoor, in het belang van 
bedrijven en consumenten, de concurrentie 
en de efficiënte toewijzing van middelen 
binnen de financiële retailmarkt van de EU 
zullen wordt versterkt.

Or. en

Amendement 132
Olle Schmidt
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het is bijgevolg van vitaal belang een 
uniforme regeling vast te stellen om het 
probleem van de lage mobiliteit van 
klanten aan te pakken en met name 
betaalrekeningdiensten en -kosten 
vergelijkbaarder te maken en overstappen 
van betaalrekening te stimuleren alsook te 
voorkomen dat consumenten die 
voornemens zijn een betaalrekening 
grensoverschrijdend aan te kopen, worden 
gediscrimineerd op basis van woonplaats. 
Bovendien is het van essentieel belang 
toereikende maatregelen aan te nemen om 
de deelname van de klanten aan de 
betaalrekeningmarkt te bevorderen. Deze 
maatregelen zullen het betreden door de 
betalingsdienstaanbieders van de interne 
markt stimuleren en een gelijk speelveld 
garanderen waardoor, in het belang van 
bedrijven en consumenten, de concurrentie 
en de efficiënte toewijzing van middelen 
binnen de financiële retailmarkt van de EU 
zullen wordt versterkt. Tevens zullen 
transparante informatie over de kosten en 
mogelijkheden tot overstappen in 
combinatie met het recht op toegang tot 
basisrekeningdiensten de EU-burgers in 
staat stellen gemakkelijker het aanbod van 
verscheidene aanbieders binnen de Unie te 
vergelijken en derhalve van een volledig 
functionerende interne markt op het gebied 
van financiële diensten te profiteren en aan 
de verdere ontwikkeling ervan bij te 
dragen.

(8) Teneinde op lange termijn 
doeltreffende en soepele mobiliteit op 
financieel gebied mogelijk te maken, is 
het van vitaal belang een uniforme regeling 
vast te stellen om het probleem van de lage 
mobiliteit van klanten aan te pakken en met 
name betaalrekeningdiensten en -kosten 
vergelijkbaarder te maken en overstappen 
van betaalrekening te stimuleren alsook te 
voorkomen dat consumenten die 
voornemens zijn een betaalrekening 
grensoverschrijdend aan te kopen, worden 
gediscrimineerd op basis van woonplaats. 
Bovendien is het van essentieel belang 
toereikende maatregelen aan te nemen om 
de deelname van de klanten aan de 
betaalrekeningmarkt te bevorderen. Deze 
maatregelen zullen het betreden door de 
betalingsdienstaanbieders van de interne 
markt stimuleren en een gelijk speelveld 
garanderen waardoor, in het belang van 
bedrijven en consumenten, de concurrentie 
en de efficiënte toewijzing van middelen 
binnen de financiële retailmarkt van de EU 
zullen wordt versterkt. Tevens zullen 
transparante informatie over de kosten en 
mogelijkheden tot overstappen in 
combinatie met het recht op toegang tot 
basisrekeningdiensten de EU-burgers in 
staat stellen gemakkelijker het aanbod van 
verscheidene aanbieders binnen de Unie te 
vergelijken en derhalve van een volledig 
functionerende interne markt op het gebied 
van financiële diensten te profiteren en aan 
de groei van de elektronische handel en
de verdere ontwikkeling van de interne 
markt bij te dragen.

Or. en
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Amendement 133
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Tevens is het van vitaal belang om 
ervoor te zorgen dat deze richtlijn geen 
belemmering vormt voor innovatie op het 
gebied van financiële retaildiensten. Ieder 
jaar worden marktrijpe technologieën 
geïntroduceerd waardoor het bestaande 
model van betaalrekeningen in sommige 
gevallen potentieel achterhaald kan 
raken. Met name mobiele bankdiensten, 
peer-to-peer-diensten en opwaardeerbare 
betaalkaarten moeten worden bevorderd 
als alternatieven voor traditionele 
bankdiensten.

Or. en

Amendement 134
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Deze richtlijn is van toepassing op 
betaalrekeningen die door consumenten 
worden aangehouden. Bijgevolg vallen 
rekeningen die door bedrijven, zelfs kleine 
of micro-ondernemingen, worden 
aangehouden, tenzij deze op persoonlijke 
titel worden aangehouden, buiten het 
toepassingsgebied ervan. Voorts geldt deze 
richtlijn niet voor spaarrekeningen, die 
beperktere betaalfuncties kunnen hebben.

(9) Deze richtlijn is van toepassing op 
betaalrekeningen die door consumenten 
worden aangehouden. Bijgevolg vallen 
rekeningen die door bedrijven, zelfs kleine 
of micro-ondernemingen, worden 
aangehouden, tenzij deze op persoonlijke 
titel worden aangehouden, buiten het 
toepassingsgebied ervan. Voorts geldt deze 
richtlijn niet voor spaarrekeningen, die 
beperktere betaalfuncties kunnen hebben. 
Deze richtlijn is niet van toepassing op 
betalingsdienstaanbieders die slechts 
rekeningen voor elektronische online 
betalingen aanbieden.
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Or. en

Amendement 135
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Deze richtlijn is van toepassing op 
betaalrekeningen die door consumenten 
worden aangehouden. Bijgevolg vallen 
rekeningen die door bedrijven, zelfs kleine 
of micro-ondernemingen, worden 
aangehouden, tenzij deze op persoonlijke 
titel worden aangehouden, buiten het 
toepassingsgebied ervan. Voorts geldt deze 
richtlijn niet voor spaarrekeningen, die 
beperktere betaalfuncties kunnen hebben.

(9) Deze richtlijn is van toepassing op 
betaalrekeningen die door consumenten 
worden aangehouden. Bijgevolg vallen 
rekeningen die door bedrijven, zelfs kleine 
of micro-ondernemingen, worden 
aangehouden, tenzij deze op persoonlijke 
titel worden aangehouden, buiten het 
toepassingsgebied ervan. Voorts geldt deze 
richtlijn niet voor spaarrekeningen, die 
beperktere betaalfuncties kunnen hebben. 
Evenmin geldt deze richtlijn voor 
kredietkaarten, aangezien deze niet van 
centraal belang zijn voor de 
verwezenlijking van de doelstelling van de 
richtlijn om de financiële inclusie te 
versterken en de interne markt te 
voltooien.

Or. en

Amendement 136
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het is voor de consumenten van vitaal 
belang inzicht te kunnen krijgen in de 
kosten, zodat zij aanbiedingen van 
verschillende betalingsdienstaanbieders 
kunnen vergelijken en met kennis van 
zaken kunnen besluiten welke rekening het 
meest aangepast is aan hun behoeften. 

(11) Het is voor de consumenten van vitaal 
belang inzicht te kunnen krijgen in de 
kosten, zodat zij aanbiedingen van 
verschillende betalingsdienstaanbieders 
kunnen vergelijken en met kennis van 
zaken kunnen besluiten welke rekening het 
meest aangepast is aan hun behoeften. 
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Vergelijking tussen kosten is niet 
realiseerbaar indien de 
betalingsdienstaanbieders voor dezelfde 
betalingsdiensten een verschillende 
terminologie gebruiken en in verschillende 
formaten informatie verstrekken. 
Gestandaardiseerde terminologie, in 
combinatie met gerichte informatie over 
kosten voor de meest representatieve 
betalingsdiensten in een consistent formaat, 
kan de consument helpen inzicht te 
verwerven in de kosten en deze te 
vergelijken.

Daarbij spelen ook het bijbehorende 
dienstenaanbod en de kwaliteit van het 
aanbod een belangrijke rol, die bij een 
vergelijking van de kosten niet 
veronachtzaamd mogen worden. 
Vergelijking tussen kosten is niet 
realiseerbaar indien de 
betalingsdienstaanbieders voor dezelfde 
betalingsdiensten een verschillende 
terminologie gebruiken en in verschillende 
formaten informatie verstrekken. 
Gestandaardiseerde terminologie, in 
combinatie met gerichte informatie over 
kosten voor de meest representatieve 
betalingsdiensten in een consistent formaat, 
kan de consument helpen inzicht te 
verwerven in de kosten en deze te 
vergelijken.

Or. de

Amendement 137
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het is voor de consumenten van vitaal 
belang inzicht te kunnen krijgen in de 
kosten, zodat zij aanbiedingen van 
verschillende betalingsdienstaanbieders 
kunnen vergelijken en met kennis van 
zaken kunnen besluiten welke rekening het 
meest aangepast is aan hun behoeften. 
Vergelijking tussen kosten is niet 
realiseerbaar indien de 
betalingsdienstaanbieders voor dezelfde 
betalingsdiensten een verschillende 
terminologie gebruiken en in verschillende 
formaten informatie verstrekken. 
Gestandaardiseerde terminologie, in 
combinatie met gerichte informatie over 
kosten voor de meest representatieve 
betalingsdiensten in een consistent formaat, 
kan de consument helpen inzicht te 

(11) Het is voor de consumenten van vitaal 
belang inzicht te kunnen krijgen in de 
kosten, zodat zij aanbiedingen van 
verschillende betalingsdienstaanbieders 
kunnen vergelijken en met kennis van 
zaken kunnen besluiten welke rekening het 
meest aangepast is aan hun behoeften. 
Vergelijking tussen kosten is niet 
realiseerbaar indien de 
betalingsdienstaanbieders voor dezelfde 
betalingsdiensten een verschillende 
terminologie gebruiken en in verschillende 
formaten informatie verstrekken. 
Gestandaardiseerde terminologie, in 
combinatie met gerichte informatie over 
kosten voor de meest representatieve 
betalingsdiensten in een consistent formaat, 
kan de consument helpen inzicht te 
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verwerven in de kosten en deze te 
vergelijken.

verwerven in de kosten en deze op 
nationaal niveau te vergelijken.
Desondanks moet worden erkend dat er 
van lidstaat tot lidstaat sprake is van grote 
verschillen. Voor lidstaten met een 
"liberaal" stelsel van betalingsdiensten is 
het wellicht onmogelijk om het grote 
aantal kostenvoorwaarden in kaart te 
brengen.

Or. en

Amendement 138
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het is voor de consumenten van vitaal 
belang inzicht te kunnen krijgen in de 
kosten, zodat zij aanbiedingen van 
verschillende betalingsdienstaanbieders 
kunnen vergelijken en met kennis van 
zaken kunnen besluiten welke rekening het 
meest aangepast is aan hun behoeften. 
Vergelijking tussen kosten is niet 
realiseerbaar indien de 
betalingsdienstaanbieders voor dezelfde 
betalingsdiensten een verschillende 
terminologie gebruiken en in verschillende 
formaten informatie verstrekken. 
Gestandaardiseerde terminologie, in 
combinatie met gerichte informatie over 
kosten voor de meest representatieve 
betalingsdiensten in een consistent formaat, 
kan de consument helpen inzicht te 
verwerven in de kosten en deze te 
vergelijken.

(11) Het is voor de consumenten van vitaal 
belang inzicht te kunnen krijgen in de 
kosten, zodat zij aanbiedingen van 
verschillende betalingsdienstaanbieders 
kunnen vergelijken en met kennis van 
zaken kunnen besluiten welke rekening het 
meest aangepast is aan hun behoeften. 
Vergelijking tussen kosten is niet 
realiseerbaar indien de 
betalingsdienstaanbieders voor dezelfde 
betalingsdiensten een verschillende 
terminologie gebruiken en in verschillende 
formaten informatie verstrekken. 
Gestandaardiseerde terminologie, in 
combinatie met gerichte informatie over 
kosten voor de meest representatieve 
betalingsdiensten in een consistent formaat, 
kan de consument helpen inzicht te 
verwerven in de kosten en deze op 
nationaal niveau te vergelijken.

Or. en

Amendement 139
Syed Kamall
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Consumenten zouden het meest 
profiteren van informatie die beknopt is en 
waarmee het aanbod van de verschillende 
betalingsdienstaanbieders gemakkelijk te 
vergelijken is. De instrumenten die ter 
beschikking worden gesteld van de 
consumenten om 
betaalrekeningaanbiedingen te 
vergelijken, zouden geen positieve impact 
hebben als de tijd die besteed wordt om 
voor de verschillende aanbiedingen lange 
lijsten van kosten door te nemen niet 
gecompenseerd zou worden door het 
voordeel om het aanbod te kiezen dat de 
beste waarde vertegenwoordigt. Derhalve 
moet de terminologie betreffende kosten 
alleen voor de meest representatieve 
termen en definities binnen de lidstaten 
worden gestandaardiseerd om het risico 
van overinformatie te voorkomen.

(12) Consumenten hebben informatie over 
de aan hun betaalrekening verbonden 
kosten nodig die beknopt is en waarmee 
het aanbod van de verschillende 
betalingsdienstaanbieders gemakkelijk te 
vergelijken is. In dit verband heeft de EG 
Richtlijn 2007/64/EG vastgesteld, waarbij 
met het oog op transparantie voorwaarden 
en informatievereisten voor 
betalingstransacties zijn vastgelegd. De 
terminologie betreffende kosten moet
alleen voor de meest representatieve 
termen en definities binnen de lidstaten 
worden gestandaardiseerd om het risico 
van overinformatie te voorkomen.

Or. en

Motivering

Omwille van de samenhang met de richtlijn betalingsdiensten (RBD) en ter voorkoming van 
mogelijke inconsistenties zou het logischer zijn om het thema van de kostentransparantie in 
het kader van de actuele herziening van de RBD te behandelen. Om dubbele normen te 
vermijden is het in elk geval belangrijk om de bepalingen inzake kosteninformatie van deze 
richtlijn te coördineren met de regels van titel III van de RBD en met titel VI van de door de 
nationale autoriteiten in het kader van de RBD vastgestelde transparantiebepalingen.

Amendement 140
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Consumenten zouden het meest (12) Consumenten zouden het meest 
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profiteren van informatie die beknopt is en 
waarmee het aanbod van de verschillende 
betalingsdienstaanbieders gemakkelijk te 
vergelijken is. De instrumenten die ter 
beschikking worden gesteld van de 
consumenten om 
betaalrekeningaanbiedingen te vergelijken, 
zouden geen positieve impact hebben als 
de tijd die besteed wordt om voor de 
verschillende aanbiedingen lange lijsten 
van kosten door te nemen niet 
gecompenseerd zou worden door het 
voordeel om het aanbod te kiezen dat de 
beste waarde vertegenwoordigt. Derhalve 
moet de terminologie betreffende kosten 
alleen voor de meest representatieve 
termen en definities binnen de lidstaten 
worden gestandaardiseerd om het risico 
van overinformatie te voorkomen.

profiteren van informatie die beknopt is en 
waarmee het aanbod van de verschillende 
betalingsdienstaanbieders gemakkelijk te 
vergelijken is. De instrumenten die ter 
beschikking worden gesteld van de 
consumenten om 
betaalrekeningaanbiedingen te vergelijken, 
zouden geen positieve impact hebben als 
de tijd die besteed wordt om voor de 
verschillende aanbiedingen lange lijsten 
van kosten door te nemen niet 
gecompenseerd zou worden door het 
voordeel om het aanbod te kiezen dat de 
beste waarde vertegenwoordigt. Een lijst 
van betalingsdiensten die een overzicht 
biedt van 80% van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau, 
vormt daarom de beste aanpak om het 
merendeel van de meest representatieve 
betalingsdiensten weer te geven en 
rekening te houden met de 
bijzonderheden van de in de lidstaten 
aangeboden diensten. Derhalve moet de 
terminologie betreffende kosten alleen 
voor de meest representatieve termen en 
definities binnen de lidstaten worden 
gestandaardiseerd om het risico van 
overinformatie te voorkomen.

Or. en

Amendement 141
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Consumenten zouden het meest 
profiteren van informatie die beknopt is en 
waarmee het aanbod van de verschillende 
betalingsdienstaanbieders gemakkelijk te 
vergelijken is. De instrumenten die ter 
beschikking worden gesteld van de 
consumenten om 

(12) Consumenten zouden het meest 
profiteren van informatie die beknopt is en
waarmee het aanbod van de verschillende 
betalingsdienstaanbieders gemakkelijk te 
vergelijken is. De instrumenten die ter 
beschikking worden gesteld van de 
consumenten om 
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betaalrekeningaanbiedingen te vergelijken, 
zouden geen positieve impact hebben als 
de tijd die besteed wordt om voor de 
verschillende aanbiedingen lange lijsten 
van kosten door te nemen niet 
gecompenseerd zou worden door het 
voordeel om het aanbod te kiezen dat de 
beste waarde vertegenwoordigt. Derhalve 
moet de terminologie betreffende kosten 
alleen voor de meest representatieve 
termen en definities binnen de lidstaten 
worden gestandaardiseerd om het risico 
van overinformatie te voorkomen.

betaalrekeningaanbiedingen te vergelijken, 
zouden geen positieve impact hebben als 
de tijd die besteed wordt om voor de 
verschillende aanbiedingen lange lijsten 
van kosten door te nemen niet 
gecompenseerd zou worden door het 
voordeel om het aanbod te kiezen dat de 
beste waarde vertegenwoordigt. Een lijst 
van betalingsdiensten die een overzicht 
biedt van 80% van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau, 
vormt daarom de beste aanpak om het 
merendeel van de meest representatieve 
betalingsdiensten weer te geven en 
rekening te houden met de 
bijzonderheden van de in de lidstaten 
aangeboden diensten. Derhalve moet de 
terminologie betreffende kosten alleen 
voor de meest representatieve termen en 
definities binnen de lidstaten worden 
gestandaardiseerd om het risico van 
overinformatie te voorkomen.

Or. en

Amendement 142
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De terminologie betreffende kosten 
moet door de nationale bevoegde 
autoriteiten worden bepaald, waarbij met 
de specificiteit van de lokale markten 
rekening kan worden gehouden. Om als 
representatief te worden beschouwd, 
moeten de diensten van ten minste één 
betalingsdienstaanbieder in de lidstaten aan 
kosten onderworpen zijn. Bovendien moet, 
indien mogelijk, de terminologie 
betreffende kosten op EU-niveau worden 
gestandaardiseerd, waardoor vergelijking 
over heel de Unie mogelijk wordt 

(13) De terminologie betreffende kosten 
moet door de nationale bevoegde 
autoriteiten worden bepaald, waarbij met 
de specificiteit van de lokale markten 
rekening kan worden gehouden. Om als 
representatief te worden beschouwd, 
moeten de diensten van ten minste één 
betalingsdienstaanbieder in de lidstaten aan 
kosten onderworpen zijn.
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gemaakt. De Europese Bankautoriteit 
(EBA) moet richtsnoeren vaststellen om 
de lidstaten te helpen bij het bepalen van 
de meest representatieve aan kosten 
onderworpen betalingsdiensten op 
nationaal niveau.

Or. en

Motivering

Het staat niet vast dat de voordelen van de standaardisatie van de terminologie werkelijk 
opwegen tegen de daaraan verbonden kosten.

Amendement 143
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De terminologie betreffende kosten
moet door de nationale bevoegde 
autoriteiten worden bepaald, waarbij met 
de specificiteit van de lokale markten 
rekening kan worden gehouden. Om als 
representatief te worden beschouwd, 
moeten de diensten van ten minste één 
betalingsdienstaanbieder in de lidstaten aan 
kosten onderworpen zijn. Bovendien moet, 
indien mogelijk, de terminologie 
betreffende kosten op EU-niveau worden 
gestandaardiseerd, waardoor vergelijking 
over heel de Unie mogelijk wordt 
gemaakt. De Europese Bankautoriteit 
(EBA) moet richtsnoeren vaststellen om de 
lidstaten te helpen bij het bepalen van de 
meest representatieve aan kosten 
onderworpen betalingsdiensten op 
nationaal niveau.

(13) De terminologie betreffende kosten 
moet door de nationale bevoegde 
autoriteiten worden bepaald, waarbij met 
de specificiteit van de lokale markten 
rekening kan worden gehouden. Om als 
representatief te worden beschouwd, 
moeten de diensten van ten minste één 
betalingsdienstaanbieder in de lidstaten aan 
kosten onderworpen zijn. De Europese 
Bankautoriteit (EBA) moet richtsnoeren 
vaststellen om de lidstaten te helpen bij het 
bepalen van de meest representatieve aan 
kosten onderworpen betalingsdiensten op 
nationaal niveau.

Or. en
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Amendement 144
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De terminologie betreffende kosten 
moet door de nationale bevoegde 
autoriteiten worden bepaald, waarbij met 
de specificiteit van de lokale markten 
rekening kan worden gehouden. Om als 
representatief te worden beschouwd, 
moeten de diensten van ten minste één 
betalingsdienstaanbieder in de lidstaten aan 
kosten onderworpen zijn. Bovendien moet, 
indien mogelijk, de terminologie 
betreffende kosten op EU-niveau worden 
gestandaardiseerd, waardoor vergelijking 
over heel de Unie mogelijk wordt gemaakt. 
De Europese Bankautoriteit (EBA) moet 
richtsnoeren vaststellen om de lidstaten te 
helpen bij het bepalen van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau.

(13) De terminologie betreffende kosten 
moet door de nationale bevoegde 
autoriteiten worden bepaald, waarbij met 
de specificiteit van de lokale markten 
rekening kan worden gehouden. Om als 
representatief te worden beschouwd, 
moeten de diensten van ten minste één 
betalingsdienstaanbieder in de lidstaten aan 
kosten onderworpen zijn. Bovendien moet, 
indien mogelijk, een gestandaardiseerde 
Europese lijst van definities worden 
uitgewerkt, waardoor vergelijking over 
heel de Unie mogelijk wordt gemaakt. De 
Europese Bankautoriteit (EBA) moet 
richtsnoeren vaststellen om de lidstaten te 
helpen bij het bepalen van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau.

Or. en

Amendement 145
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De terminologie betreffende kosten 
moet door de nationale bevoegde 
autoriteiten worden bepaald, waarbij met 
de specificiteit van de lokale markten 
rekening kan worden gehouden. Om als 
representatief te worden beschouwd, 
moeten de diensten van ten minste één 
betalingsdienstaanbieder in de lidstaten aan 
kosten onderworpen zijn. Bovendien moet, 
indien mogelijk, de terminologie 

(13) De terminologie betreffende kosten 
moet door de nationale bevoegde 
autoriteiten worden bepaald, waarbij met 
de specificiteit van de lokale markten 
rekening kan worden gehouden. Om als 
representatief te worden beschouwd, 
moeten de diensten van ten minste één 
betalingsdienstaanbieder in de lidstaten aan 
kosten onderworpen zijn of kosteloos 
worden aangeboden. Bovendien moet, 
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betreffende kosten op EU-niveau worden 
gestandaardiseerd, waardoor vergelijking 
over heel de Unie mogelijk wordt gemaakt. 
De Europese Bankautoriteit (EBA) moet 
richtsnoeren vaststellen om de lidstaten te 
helpen bij het bepalen van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau.

indien mogelijk, de terminologie 
betreffende kosten op EU-niveau worden 
gestandaardiseerd, waardoor vergelijking 
over heel de Unie mogelijk wordt gemaakt. 
De Europese Bankautoriteit (EBA) moet 
richtsnoeren vaststellen om de lidstaten te 
helpen bij het bepalen van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen of 
kosteloos aangeboden betalingsdiensten op 
nationaal niveau.

Or. en

Amendement 146
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Zodra de nationale bevoegde 
autoriteiten een voorlopige lijst van de 
meest representatieve diensten die op 
nationaal niveau aan kosten zijn 
onderworpen alsook termen en definities 
hebben vastgesteld, moet de Commissie 
deze toetsen om middels gedelegeerde 
handelingen de diensten aan te wijzen die 
de meerderheid van lidstaten 
gemeenschappelijk hebben en er 
gestandaardiseerde termen en definities 
op EU-niveau voor voor te stellen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het staat niet vast dat de voordelen van de standaardisatie van de terminologie werkelijk 
opwegen tegen de daaraan verbonden kosten.

Amendement 147
Werner Langen
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Zodra de nationale bevoegde 
autoriteiten een voorlopige lijst van de 
meest representatieve diensten die op 
nationaal niveau aan kosten zijn 
onderworpen alsook termen en definities 
hebben vastgesteld, moet de Commissie 
deze toetsen om middels gedelegeerde 
handelingen de diensten aan te wijzen die 
de meerderheid van lidstaten 
gemeenschappelijk hebben en er 
gestandaardiseerde termen en definities op 
EU-niveau voor voor te stellen.

(14) Zodra de nationale bevoegde 
autoriteiten een voorlopige lijst van de 
meest representatieve diensten die op 
nationaal niveau aan kosten zijn 
onderworpen alsook termen en definities 
hebben vastgesteld, kan de Commissie 
deze toetsen en aanbevelingen doen met 
betrekking tot de diensten die de 
meerderheid van lidstaten 
gemeenschappelijk hebben en er 
gestandaardiseerde termen en definities op 
EU-niveau voor voorstellen.

Or. de

Amendement 148
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Zodra de nationale bevoegde 
autoriteiten een voorlopige lijst van de 
meest representatieve diensten die op 
nationaal niveau aan kosten zijn 
onderworpen alsook termen en definities 
hebben vastgesteld, moet de Commissie 
deze toetsen om middels gedelegeerde 
handelingen de diensten aan te wijzen die 
de meerderheid van lidstaten 
gemeenschappelijk hebben en er
gestandaardiseerde termen en definities op 
EU-niveau voor voor te stellen.

(14) Zodra de nationale bevoegde 
autoriteiten een voorlopige lijst van de 
meest representatieve diensten die op 
nationaal niveau aan kosten zijn 
onderworpen alsook de definities hebben 
vastgesteld, moet de Commissie deze 
toetsen om middels gedelegeerde 
handelingen de diensten aan te wijzen die 
de meerderheid van lidstaten 
gemeenschappelijk hebben en een
gestandaardiseerde Europese lijst van 
definities voor te stellen.

Or. en

Amendement 149
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Zodra de nationale bevoegde 
autoriteiten een voorlopige lijst van de 
meest representatieve diensten die op 
nationaal niveau aan kosten zijn 
onderworpen alsook termen en definities 
hebben vastgesteld, moet de Commissie 
deze toetsen om middels gedelegeerde 
handelingen de diensten aan te wijzen die 
de meerderheid van lidstaten 
gemeenschappelijk hebben en er 
gestandaardiseerde termen en definities op 
EU-niveau voor voor te stellen.

Zodra de nationale bevoegde autoriteiten 
een voorlopige lijst van de meest 
representatieve diensten die op nationaal 
niveau aan kosten zijn onderworpen of 
kosteloos worden aangeboden alsook 
termen en definities hebben vastgesteld, 
moet de Commissie deze toetsen om 
middels gedelegeerde handelingen de 
diensten aan te wijzen die de meerderheid 
van lidstaten gemeenschappelijk hebben en 
er gestandaardiseerde termen en definities 
op EU-niveau voor voor te stellen.

Or. en

Amendement 150
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Zodra de nationale bevoegde 
autoriteiten een voorlopige lijst van de 
meest representatieve diensten die op 
nationaal niveau aan kosten zijn 
onderworpen alsook termen en definities 
hebben vastgesteld, moet de Commissie 
deze toetsen om middels gedelegeerde 
handelingen de diensten aan te wijzen die 
de meerderheid van lidstaten 
gemeenschappelijk hebben en er 
gestandaardiseerde termen en definities op 
EU-niveau voor voor te stellen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr
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Amendement 151
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De gehele gestandaardiseerde 
kostenterminologie op EU- en nationaal 
niveau moet zo duidelijk en beknopt 
mogelijk worden gemaakt.

Or. en

Amendement 152
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om de consumenten te helpen 
gemakkelijk betaalrekeningkosten over 
heel de eengemaakte markt te vergelijken, 
moeten de betalingsdienstaanbieders aan 
de consumenten een lijst verstrekken van 
de kosten die voor de in de 
gestandaardiseerde terminologie 
opgesomde diensten worden aangerekend. 
Dit zou eveneens bijdragen aan de 
totstandbrenging van een gelijk speelveld 
tussen de kredietinstellingen die op de 
betaalrekeningmarkt concurreren. Het 
informatiedocument betreffende de kosten 
mag alleen informatie over de meest 
representatieve betalingsdiensten in elke 
lidstaat bevatten, in voorkomend geval 
onder gebruikmaking van de termen en 
definities die op EU-niveau zijn 
vastgesteld. Om de consumenten te helpen 
inzicht te verkrijgen in de kosten die zij 
voor hun betaalrekening moeten betalen, 
moet een glossarium met toelichting 
betreffende ten minste de in de lijst 
opgenomen kosten en diensten voor hen 

(15) Om de consumenten te helpen 
gemakkelijk betaalrekeningkosten over 
heel de eengemaakte markt te vergelijken, 
moeten de betalingsdienstaanbieders aan 
de consumenten een lijst verstrekken van 
de kosten die voor de in de 
gestandaardiseerde terminologie op 
nationaal niveau opgesomde diensten 
worden aangerekend. Dit zou eveneens 
bijdragen aan de totstandbrenging van een 
gelijk speelveld tussen de 
kredietinstellingen die op de 
betaalrekeningmarkt concurreren. Het 
informatiedocument betreffende de kosten 
mag alleen informatie over de meest 
representatieve betalingsdiensten in elke 
lidstaat bevatten. Om de consumenten te 
helpen inzicht te verkrijgen in de kosten 
die zij voor hun betaalrekening moeten 
betalen, moet een glossarium met 
toelichting betreffende ten minste de in de 
lijst opgenomen kosten en diensten voor 
hen beschikbaar worden gesteld, op 
verzoek in lokalen die toegankelijk zijn 
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beschikbaar worden gesteld. Het 
glossarium dient een nuttig instrument te 
zijn om een beter inzicht in de betekenis 
van de kosten aan te moedigen en ertoe bij 
te dragen dat de consumenten in staat 
worden gesteld uit een breder 
betaalrekeningenaanbod te kiezen. Voor 
betalingsdienstaanbieders moet eveneens 
een verplichting worden ingevoerd om 
consumenten ten minste jaarlijks te 
informeren over alle kosten die betreffende 
hun rekening zijn aangerekend. Er moet 
achteraf in een specifieke samenvatting 
informatie worden verstrekt. Daarbij moet 
een volledige overzicht worden gegeven 
van de kosten teneinde een consument in 
staat te stellen inzicht erin te krijgen op 
welke kosten de uitgaven betrekking 
hebben en na te gaan of het nodig is de 
consumptiepatronen te wijzigen of van 
aanbieder te veranderen. Dit voordeel zou 
worden gemaximaliseerd door te voorzien 
in informatieverstrekking betreffende 
kosten achteraf met betrekking tot dezelfde 
diensten als de informatieverstrekking 
vooraf.

voor de consumenten op een duurzaam 
medium, en in elektronische vorm op de 
websites van de betalingsdienstaanbieders 
beschikbaar worden gesteld. Het 
glossarium dient een nuttig instrument te 
zijn om een beter inzicht in de betekenis 
van de kosten aan te moedigen en ertoe bij 
te dragen dat de consumenten in staat 
worden gesteld uit een breder 
betaalrekeningenaanbod te kiezen. Voor 
betalingsdienstaanbieders moet eveneens 
een verplichting worden ingevoerd om 
consumenten ten minste jaarlijks te 
informeren over alle kosten die betreffende 
hun rekening zijn aangerekend. Er moet 
achteraf in een specifieke samenvatting 
informatie worden verstrekt. Daarbij moet 
een volledig overzicht worden gegeven van 
de kosten teneinde een consument in staat 
te stellen inzicht erin te krijgen op welke 
kosten de uitgaven betrekking hebben en 
na te gaan of het nodig is de 
consumptiepatronen te wijzigen of van 
aanbieder te veranderen. Dit voordeel zou 
worden gemaximaliseerd door te voorzien 
in informatieverstrekking betreffende
kosten achteraf met betrekking tot dezelfde 
diensten als de informatieverstrekking 
vooraf.

Or. en

Amendement 153
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om de consumenten te helpen 
gemakkelijk betaalrekeningkosten over 
heel de eengemaakte markt te vergelijken, 
moeten de betalingsdienstaanbieders aan 
de consumenten een lijst verstrekken van 
de kosten die voor de in de 
gestandaardiseerde terminologie 

(15) Om de consumenten te helpen 
gemakkelijk betaalrekeningkosten over 
heel de eengemaakte markt te vergelijken, 
moeten de betalingsdienstaanbieders aan 
de consumenten een lijst verstrekken van 
de kosten die voor de in de 
gestandaardiseerde terminologie 
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opgesomde diensten worden aangerekend. 
Dit zou eveneens bijdragen aan de 
totstandbrenging van een gelijk speelveld 
tussen de kredietinstellingen die op de 
betaalrekeningmarkt concurreren. Het 
informatiedocument betreffende de kosten 
mag alleen informatie over de meest 
representatieve betalingsdiensten in elke 
lidstaat bevatten, in voorkomend geval
onder gebruikmaking van de termen en 
definities die op EU-niveau zijn 
vastgesteld. Om de consumenten te helpen 
inzicht te verkrijgen in de kosten die zij 
voor hun betaalrekening moeten betalen, 
moet een glossarium met toelichting 
betreffende ten minste de in de lijst 
opgenomen kosten en diensten voor hen 
beschikbaar worden gesteld. Het 
glossarium dient een nuttig instrument te 
zijn om een beter inzicht in de betekenis 
van de kosten aan te moedigen en ertoe bij 
te dragen dat de consumenten in staat 
worden gesteld uit een breder 
betaalrekeningenaanbod te kiezen. Voor 
betalingsdienstaanbieders moet eveneens 
een verplichting worden ingevoerd om 
consumenten ten minste jaarlijks te 
informeren over alle kosten die betreffende 
hun rekening zijn aangerekend. Er moet 
achteraf in een specifieke samenvatting 
informatie worden verstrekt. Daarbij moet 
een volledige overzicht worden gegeven 
van de kosten teneinde een consument in 
staat te stellen inzicht erin te krijgen op 
welke kosten de uitgaven betrekking 
hebben en na te gaan of het nodig is de 
consumptiepatronen te wijzigen of van 
aanbieder te veranderen. Dit voordeel zou 
worden gemaximaliseerd door te voorzien 
in informatieverstrekking betreffende 
kosten achteraf met betrekking tot dezelfde 
diensten als de informatieverstrekking 
vooraf.

opgesomde diensten en, waar van 
toepassing, voor alle andere aan de 
rekening gekoppelde diensten worden 
aangerekend. Dit zou eveneens bijdragen 
aan de totstandbrenging van een gelijk 
speelveld tussen de kredietinstellingen die 
op de betaalrekeningmarkt concurreren. 
Het informatiedocument betreffende de 
kosten moet zijn gebaseerd op 
gestandaardiseerde terminologie met 
betrekking tot de meest representatieve 
betalingsdiensten in elke lidstaat, waar van 
toepassing onder gebruikmaking van de 
termen en definities die op EU-niveau zijn 
vastgesteld. Om de consumenten te helpen 
inzicht te verkrijgen in de kosten die zij 
voor hun betaalrekening moeten betalen, 
moet een glossarium met toelichting 
betreffende alle in de lijst opgenomen 
kosten en diensten voor hen beschikbaar 
worden gesteld. Het glossarium dient een 
nuttig instrument te zijn om een beter 
inzicht in de betekenis van de kosten aan te 
moedigen en ertoe bij te dragen dat de 
consumenten in staat worden gesteld uit 
een breder betaalrekeningenaanbod te 
kiezen. Voor betalingsdienstaanbieders
moet eveneens een verplichting worden 
ingevoerd om consumenten ten minste 
jaarlijks te informeren over alle kosten die 
betreffende hun rekening zijn aangerekend 
en de rente die over hun betaalrekening is 
betaald of daarop is bijgeschreven. Er 
moet achteraf in een specifieke 
samenvatting informatie worden verstrekt. 
Daarbij moet een volledig overzicht 
worden gegeven van de kosten en de 
betaalde of bijgeschreven rente teneinde 
een consument in staat te stellen inzicht 
erin te krijgen waarop de geheven kosten
en rente betrekking hebben en na te gaan 
of het nodig is de consumptiepatronen te 
wijzigen of van aanbieder te veranderen. 
Dit voordeel zou worden gemaximaliseerd 
door te voorzien in informatieverstrekking 
betreffende kosten achteraf met betrekking 
tot dezelfde diensten als de 
informatieverstrekking vooraf. Indien de 
consument daarom verzoekt, dient hem 
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een kostenstaat in papiervorm te worden 
toegezonden. Zo niet, kan de kostenstaat 
langs elektronische weg worden 
verzonden.

Or. en

Amendement 154
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om de consumenten te helpen 
gemakkelijk betaalrekeningkosten over 
heel de eengemaakte markt te vergelijken, 
moeten de betalingsdienstaanbieders aan 
de consumenten een lijst verstrekken van 
de kosten die voor de in de 
gestandaardiseerde terminologie 
opgesomde diensten worden aangerekend. 
Dit zou eveneens bijdragen aan de 
totstandbrenging van een gelijk speelveld 
tussen de kredietinstellingen die op de 
betaalrekeningmarkt concurreren. Het 
informatiedocument betreffende de kosten 
mag alleen informatie over de meest
representatieve betalingsdiensten in elke 
lidstaat bevatten, in voorkomend geval 
onder gebruikmaking van de termen en 
definities die op EU-niveau zijn 
vastgesteld. Om de consumenten te helpen 
inzicht te verkrijgen in de kosten die zij 
voor hun betaalrekening moeten betalen, 
moet een glossarium met toelichting 
betreffende ten minste de in de lijst 
opgenomen kosten en diensten voor hen 
beschikbaar worden gesteld. Het 
glossarium dient een nuttig instrument te 
zijn om een beter inzicht in de betekenis 
van de kosten aan te moedigen en ertoe bij 
te dragen dat de consumenten in staat 
worden gesteld uit een breder 
betaalrekeningenaanbod te kiezen. Voor 
betalingsdienstaanbieders moet eveneens 

(15) Om de consumenten te helpen 
gemakkelijk betaalrekeningkosten over 
heel de eengemaakte markt te vergelijken, 
moeten de betalingsdienstaanbieders aan 
de consumenten een lijst verstrekken van 
de kosten die voor de in de 
gestandaardiseerde terminologie op 
nationaal niveau opgesomde diensten 
worden aangerekend. Dit zou eveneens 
bijdragen aan de totstandbrenging van een 
gelijk speelveld tussen de 
kredietinstellingen die op de 
betaalrekeningmarkt concurreren. Het 
informatiedocument betreffende de kosten 
mag alleen informatie over de meest 
representatieve betalingsdiensten in elke 
lidstaat bevatten. Om de consumenten te 
helpen inzicht te verkrijgen in de kosten 
die zij voor hun betaalrekening moeten 
betalen, moet een glossarium met 
toelichting betreffende ten minste de in de 
lijst opgenomen kosten en diensten voor 
hen beschikbaar worden gesteld. Het 
glossarium dient een nuttig instrument te 
zijn om een beter inzicht in de betekenis 
van de kosten aan te moedigen en ertoe bij 
te dragen dat de consumenten in staat 
worden gesteld uit een breder 
betaalrekeningenaanbod te kiezen. Voor 
betalingsdienstaanbieders moet eveneens 
een verplichting worden ingevoerd om 
consumenten ten minste jaarlijks te 



PE516.948v02-00 32/178 AM\1002483NL.doc

NL

een verplichting worden ingevoerd om 
consumenten ten minste jaarlijks te 
informeren over alle kosten die betreffende 
hun rekening zijn aangerekend. Er moet 
achteraf in een specifieke samenvatting 
informatie worden verstrekt. Daarbij moet 
een volledige overzicht worden gegeven 
van de kosten teneinde een consument in 
staat te stellen inzicht erin te krijgen op 
welke kosten de uitgaven betrekking 
hebben en na te gaan of het nodig is de 
consumptiepatronen te wijzigen of van 
aanbieder te veranderen. Dit voordeel zou 
worden gemaximaliseerd door te voorzien 
in informatieverstrekking betreffende 
kosten achteraf met betrekking tot dezelfde 
diensten als de informatieverstrekking 
vooraf.

informeren over alle kosten die betreffende 
hun rekening zijn aangerekend. Er moet 
achteraf in een specifieke samenvatting 
informatie worden verstrekt. Daarbij moet 
een volledig overzicht worden gegeven van 
de kosten teneinde een consument in staat 
te stellen inzicht erin te krijgen op welke 
kosten de uitgaven betrekking hebben en 
na te gaan of het nodig is de 
consumptiepatronen te wijzigen of van 
aanbieder te veranderen. Dit voordeel zou 
worden gemaximaliseerd door te voorzien 
in informatieverstrekking betreffende 
kosten achteraf met betrekking tot dezelfde 
diensten als de informatieverstrekking 
vooraf.

Or. en

Motivering

Het staat niet vast dat de voordelen van de standaardisatie van de terminologie werkelijk 
opwegen tegen de daaraan verbonden kosten.

Amendement 155
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om aan de behoeften van de 
consumenten te voldoen, is het 
noodzakelijk ervoor te zorgen dat de 
informatie betreffende betaalrekeningen 
nauwkeurig, duidelijk en vergelijkbaar is. 
Deze richtlijn dient derhalve 
gemeenschappelijke presentatievereisten 
voor het informatiedocument betreffende 
de kosten en de kostenstaat vast te stellen 
om te garanderen dat deze begrijpelijk en 
vergelijkbaar zijn voor de consumenten. 
Voor elk informatiedocument betreffende 
de kosten en elke kostenstaat in elke 

(16) Om aan de behoeften van de 
consumenten te voldoen, is het 
noodzakelijk ervoor te zorgen dat de 
informatie betreffende betaalrekeningen 
nauwkeurig, duidelijk en vergelijkbaar is.
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lidstaat moeten hetzelfde formaat en 
dezelfde volgorde van punten en 
rubrieken worden gevolgd, zodat de 
consumenten de twee documenten 
kunnen vergelijken en aldus het inzicht in 
en het gebruik van de informatie wordt 
gemaximaliseerd. Het 
informatiedocument betreffende de kosten 
en de kostenstaat moeten duidelijk te 
onderscheiden zijn van andere 
mededelingen. Zij moeten door een 
gemeenschappelijk symbool worden 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

In het kader van een richtlijn is het niet noodzakelijk om het informatiedocument betreffende 
de kosten zo gedetailleerd te omschrijven.

Amendement 156
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om aan de behoeften van de 
consumenten te voldoen, is het 
noodzakelijk ervoor te zorgen dat de 
informatie betreffende betaalrekeningen 
nauwkeurig, duidelijk en vergelijkbaar is. 
Deze richtlijn dient derhalve 
gemeenschappelijke presentatievereisten 
voor het informatiedocument betreffende 
de kosten en de kostenstaat vast te stellen 
om te garanderen dat deze begrijpelijk en 
vergelijkbaar zijn voor de consumenten. 
Voor elk informatiedocument betreffende 
de kosten en elke kostenstaat in elke 
lidstaat moeten hetzelfde formaat en 
dezelfde volgorde van punten en 
rubrieken worden gevolgd, zodat de 
consumenten de twee documenten 
kunnen vergelijken en aldus het inzicht in 

(16) Om aan de behoeften van de 
consumenten te voldoen, is het 
noodzakelijk ervoor te zorgen dat de 
informatie betreffende betaalrekeningen 
nauwkeurig, duidelijk en vergelijkbaar is.
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en het gebruik van de informatie wordt 
gemaximaliseerd. Het 
informatiedocument betreffende de kosten 
en de kostenstaat moeten duidelijk te 
onderscheiden zijn van andere 
mededelingen. Zij moeten door een 
gemeenschappelijk symbool worden 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 157
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Met het oog op het consistente 
gebruik van de geldende terminologie op 
EU-niveau over heel de Unie, moeten de 
lidstaten de betalingsdienstaanbieders 
verplichten bij het communiceren met 
consumenten gebruik te maken van de 
geldende terminologie op EU-niveau 
alsook de resterende nationale 
gestandaardiseerde terminologie die is 
vastgesteld in de voorlopige lijst, 
daaronder begrepen in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
en de kostenstaat. Behalve in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
en de kostenstaat mogen 
betalingsdienstaanbieders merknamen 
gebruiken om diensten aan te duiden.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het staat niet vast dat de voordelen van de standaardisatie van de terminologie werkelijk 
opwegen tegen de daaraan verbonden kosten.
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Amendement 158
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Met het oog op het consistente 
gebruik van de geldende terminologie op 
EU-niveau over heel de Unie, moeten de 
lidstaten de betalingsdienstaanbieders 
verplichten bij het communiceren met 
consumenten gebruik te maken van de 
geldende terminologie op EU-niveau 
alsook de resterende nationale 
gestandaardiseerde terminologie die is 
vastgesteld in de voorlopige lijst, 
daaronder begrepen in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
en de kostenstaat. Behalve in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
en de kostenstaat mogen 
betalingsdienstaanbieders merknamen 
gebruiken om diensten aan te duiden.

Schrappen

Or. en

Amendement 159
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Met het oog op het consistente gebruik 
van de geldende terminologie op EU-
niveau over heel de Unie, moeten de 
lidstaten de betalingsdienstaanbieders 
verplichten bij het communiceren met 
consumenten gebruik te maken van de 
geldende terminologie op EU-niveau 
alsook de resterende nationale
gestandaardiseerde terminologie die is 
vastgesteld in de voorlopige lijst, 
daaronder begrepen in het 

(17) Met het oog op het consistente gebruik 
van de geldende terminologie op EU-
niveau over heel de Unie, moeten de 
lidstaten de betalingsdienstaanbieders 
verplichten bij het communiceren met 
consumenten gebruik te maken van de 
gestandaardiseerde EU-lijst, daaronder 
begrepen in het informatiedocument 
betreffende de kosten en de kostenstaat. 
Betalingsdienstaanbieders mogen 
merknamen gebruiken om diensten aan te 
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informatiedocument betreffende de kosten 
en de kostenstaat. Behalve in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
en de kostenstaat mogen 
betalingsdienstaanbieders merknamen 
gebruiken om diensten aan te duiden.

duiden.

Or. en

Amendement 160
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Met het oog op het consistente gebruik 
van de geldende terminologie op EU-
niveau over heel de Unie, moeten de 
lidstaten de betalingsdienstaanbieders 
verplichten bij het communiceren met 
consumenten gebruik te maken van de 
geldende terminologie op EU-niveau 
alsook de resterende nationale 
gestandaardiseerde terminologie die is 
vastgesteld in de voorlopige lijst, 
daaronder begrepen in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
en de kostenstaat. Behalve in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
en de kostenstaat mogen 
betalingsdienstaanbieders merknamen 
gebruiken om diensten aan te duiden.

(17) Met het oog op het consistente gebruik 
van de geldende terminologie op EU-
niveau over heel de Unie, moeten de 
lidstaten de betalingsdienstaanbieders 
verplichten bij het communiceren met 
consumenten gebruik te maken van de 
nationale gestandaardiseerde terminologie 
die is vastgesteld in de voorlopige lijst, 
daaronder begrepen in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
en de kostenstaat. In het 
informatiedocument betreffende de kosten 
en de kostenstaat mogen 
betalingsdienstaanbieders bovendien ook 
merknamen gebruiken om diensten aan te 
duiden.

Or. de

Amendement 161
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Met het oog op het consistente gebruik 
van de geldende terminologie op EU-
niveau over heel de Unie, moeten de 
lidstaten de betalingsdienstaanbieders 
verplichten bij het communiceren met 
consumenten gebruik te maken van de 
geldende terminologie op EU-niveau 
alsook de resterende nationale 
gestandaardiseerde terminologie die is 
vastgesteld in de voorlopige lijst, 
daaronder begrepen in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
en de kostenstaat. Behalve in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
en de kostenstaat mogen
betalingsdienstaanbieders merknamen 
gebruiken om diensten aan te duiden.

(17) Met het oog op het consistente gebruik 
van de geldende terminologie op EU-
niveau over heel de Unie, moeten de 
lidstaten de betalingsdienstaanbieders 
verplichten bij het communiceren met 
consumenten gebruik te maken van de 
geldende terminologie op EU-niveau 
alsook de resterende nationale 
gestandaardiseerde terminologie die is 
vastgesteld in de voorlopige lijst,
daaronder begrepen in het 
informatiedocument betreffende de kosten,
de kostenstaat en contractuele informatie.
In commerciële informatie mogen
betalingsdienstaanbieders merknamen 
gebruiken om diensten aan te duiden, 
zolang de overeenkomstige, op EU- en 
nationaal niveau gestandaardiseerde 
termen, waar van toepassing, duidelijk 
worden aangegeven.

Or. en

Amendement 162
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Vergelijkingswebsites zijn voor de 
consumenten een effectief middel om op 
een centraal punt de voordelen van de 
verschillende aanbiedingen betreffende 
betaalrekeningen te beoordelen. Zij 
kunnen het juiste evenwicht garanderen 
tussen het feit dat de informatie duidelijk 
en beknopt, maar ook volledig en 
omvattend moet zijn, door de gebruikers 
in staat te stellen wanneer dit voor hen 
van belang is meer gedetailleerde 
informatie te verkrijgen. Zij kunnen 
eveneens de zoekkosten verminderen 

Schrappen
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omdat consumenten geen informatie los 
van de betalingsdienstaanbieders zullen 
hoeven in te winnen.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van deze richtlijn dient zich niet tot vergelijkingswebsites uit te 
strekken, daar de door hen geboden informatie zich geenszins beperkt tot betaalrekeningen.

Amendement 163
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om onpartijdige informatie over 
bankkosten te verkrijgen, moet aan de 
consumenten toegang worden geboden tot 
vergelijkingswebsites die operationeel 
onafhankelijk van de 
betalingsdienstaanbieders zijn. De 
lidstaten moeten er bijgevolg voor zorgen 
dat op hun respectieve grondgebieden ten 
minste één dergelijke website beschikbaar 
is. Dergelijke vergelijkingswebsites 
kunnen door bevoegde autoriteiten, 
andere overheden en/of erkende private 
ondernemers worden beheerd. De 
lidstaten moeten een vrijwillige 
erkenningsregeling vaststellen waardoor 
private beheerders van 
vergelijkingswebsites in overeenstemming 
met vastgestelde kwaliteitscriteria 
erkenning kunnen aanvragen. Er dient 
een door een bevoegde autoriteit of een 
andere overheid beheerde 
vergelijkingswebsite te worden opgezet 
indien geen privaat beheerde website is 
erkend. Dergelijke websites moeten 
eveneens aan de kwaliteitscriteria 
voldoen.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Het toepassingsgebied van deze richtlijn dient zich niet tot vergelijkingswebsites uit te 
strekken, daar de door hen geboden informatie zich geenszins beperkt tot betaalrekeningen.

Amendement 164
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om onpartijdige informatie over 
bankkosten te verkrijgen, moet aan de 
consumenten toegang worden geboden tot 
vergelijkingswebsites die operationeel 
onafhankelijk van de 
betalingsdienstaanbieders zijn. De lidstaten 
moeten er bijgevolg voor zorgen dat op 
hun respectieve grondgebieden ten minste 
één dergelijke website beschikbaar is. 
Dergelijke vergelijkingswebsites kunnen 
door bevoegde autoriteiten, andere 
overheden en/of erkende private 
ondernemers worden beheerd. De lidstaten 
moeten een vrijwillige erkenningsregeling 
vaststellen waardoor private beheerders 
van vergelijkingswebsites in 
overeenstemming met vastgestelde 
kwaliteitscriteria erkenning kunnen 
aanvragen. Er dient een door een bevoegde 
autoriteit of een andere overheid beheerde 
vergelijkingswebsite te worden opgezet 
indien geen privaat beheerde website is 
erkend. Dergelijke websites moeten 
eveneens aan de kwaliteitscriteria voldoen.

(19) Om onpartijdige informatie over de 
kosten en de rente die voor 
betaalrekeningen worden aangerekend te 
verkrijgen, moeten de consumenten 
kosteloos toegang hebben tot 
vergelijkingswebsites die financieel en
operationeel onafhankelijk van de 
betalingsdienstaanbieders zijn. De lidstaten 
moeten er bijgevolg voor zorgen dat op 
hun respectieve grondgebieden ten minste 
één dergelijke website beschikbaar is. 
Dergelijke vergelijkingswebsites kunnen 
door bevoegde autoriteiten, andere 
overheden en/of erkende private 
ondernemers worden beheerd. De lidstaten 
moeten een vrijwillige erkenningsregeling 
vaststellen waardoor private beheerders 
van vergelijkingswebsites in 
overeenstemming met vastgestelde 
kwaliteitscriteria erkenning kunnen 
aanvragen. Er dient een door een bevoegde 
autoriteit of een andere overheid beheerde 
vergelijkingswebsite te worden opgezet 
indien geen privaat beheerde website is 
erkend. Dergelijke websites moeten 
eveneens aan de kwaliteitscriteria voldoen. 
Opdat de consumenten ook in andere 
lidstaten gemakkelijk toegang krijgen tot 
vergelijkingswebsites, dient een EU-
webportaal te worden opgezet dat links 
naar alle websites op nationaal niveau 
bevat.

Or. en
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Amendement 165
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om onpartijdige informatie over 
bankkosten te verkrijgen, moet aan de 
consumenten toegang worden geboden tot 
vergelijkingswebsites die operationeel 
onafhankelijk van de 
betalingsdienstaanbieders zijn. De lidstaten 
moeten er bijgevolg voor zorgen dat op 
hun respectieve grondgebieden ten minste 
één dergelijke website beschikbaar is. 
Dergelijke vergelijkingswebsites kunnen 
door bevoegde autoriteiten, andere 
overheden en/of erkende private 
ondernemers worden beheerd. De lidstaten 
moeten een vrijwillige erkenningsregeling 
vaststellen waardoor private beheerders 
van vergelijkingswebsites in 
overeenstemming met vastgestelde 
kwaliteitscriteria erkenning kunnen 
aanvragen. Er dient een door een bevoegde 
autoriteit of een andere overheid beheerde 
vergelijkingswebsite te worden opgezet 
indien geen privaat beheerde website is 
erkend. Dergelijke websites moeten 
eveneens aan de kwaliteitscriteria voldoen.

(19) Om onpartijdige informatie over 
bankkosten te verkrijgen, moet aan de 
consumenten toegang worden geboden tot 
vergelijkingswebsites die operationeel 
onafhankelijk van de 
betalingsdienstaanbieders zijn. De lidstaten 
moeten er bijgevolg voor zorgen dat op 
hun respectieve grondgebieden ten minste 
één dergelijke website beschikbaar is. 
Dergelijke vergelijkingswebsites kunnen 
door bevoegde autoriteiten, andere 
overheden en/of erkende private 
ondernemers worden beheerd. De lidstaten 
moeten een vrijwillige erkenningsregeling 
vaststellen waardoor private beheerders 
van vergelijkingswebsites in 
overeenstemming met vastgestelde 
kwaliteitscriteria erkenning kunnen 
aanvragen. Er dient een door een bevoegde 
autoriteit of een andere overheid beheerde 
vergelijkingswebsite te worden opgezet 
indien geen privaat beheerde website is 
erkend. Dergelijke websites moeten 
eveneens aan de kwaliteitscriteria voldoen. 
Teneinde het overzicht over de door 
betalingsdienstaanbieders in de Europese 
Unie aangerekende kosten te 
vergemakkelijken, zal de Europese 
Commissie een actueel, onafhankelijk, 
nauwkeurig, betrouwbaar en 
consumentvriendelijk portaal opzetten dat 
in links voorziet naar alle erkende 
vergelijkingswebsites in de respectievelijke 
lidstaten. 

Or. en
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Amendement 166
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het is momenteel gebruikelijk dat 
betalingsdienstaanbieders een 
betaalrekening in een pakket met andere 
financiële producten of diensten aanbieden. 
Deze praktijk kan voor 
betalingsdienstaanbieders een middel zijn 
om hun aanbod te diversifiëren en met 
elkaar te concurreren, en kan uiteindelijk 
nuttig zijn voor de consumenten. Uit de 
studie die de Commissie in 2009 
betreffende koppelverkoop in de financiële 
sector heeft verricht alsook uit relevante 
raadplegingen en consumentenklachten is 
echter gebleken dat 
betalingsdienstaanbieders bankrekeningen 
kunnen aanbieden in een pakket met 
producten waarom de klanten niet hebben 
verzocht en die niet essentieel zijn voor 
betaalrekeningen, zoals uitgebreide 
woningverzekering. Bovendien is 
vastgesteld dat deze praktijken de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
prijzen kunnen verminderen, de 
aankoopopties voor consumenten kunnen 
beperken en een negatieve impact op hun 
mobiliteit kunnen hebben. Derhalve 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat 
wanneer betalingsdienstaanbieders 
pakketbetaalrekeningen aanbieden zij aan 
de consumenten afzonderlijk informatie 
verstrekken over de voor de betaalrekening 
geldende kosten en over elke andere 
financiële dienst die deel uitmaakt van het 
pakket. Deze verplichtingen dienen niet te 
gelden voor diensten die gewoonlijk 
verband houden met het gebruik van de 
betaalrekening, zoals geldopnames, 
elektronische betalingen of betaalkaarten. 
Als gevolg daarvan moeten deze diensten
van de werkingssfeer van de betrokken 
bepaling worden uitgesloten.

(20) Het is momenteel gebruikelijk dat 
betalingsdienstaanbieders een 
betaalrekening in een pakket met andere 
financiële producten of diensten aanbieden. 
Deze praktijk kan voor 
betalingsdienstaanbieders een middel zijn 
om hun aanbod te diversifiëren en met 
elkaar te concurreren, en kan uiteindelijk 
nuttig zijn voor de consumenten. Uit de 
studie die de Commissie in 2009 
betreffende koppelverkoop in de financiële 
sector heeft verricht alsook uit relevante 
raadplegingen en consumentenklachten is 
echter gebleken dat 
betalingsdienstaanbieders bankrekeningen 
kunnen aanbieden in een pakket met 
producten waarom de klanten niet hebben 
verzocht en die niet essentieel zijn voor 
betaalrekeningen, zoals uitgebreide 
woningverzekering. Bovendien is 
vastgesteld dat deze praktijken de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
prijzen kunnen verminderen, de 
aankoopopties voor consumenten kunnen 
beperken en een negatieve impact op hun 
mobiliteit kunnen hebben. Derhalve 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat 
wanneer betalingsdienstaanbieders 
betaalrekeningen in een pakket met 
andere financiële diensten aanbieden, zij 
aan de consumenten afzonderlijk 
informatie verstrekken over de voor de 
betaalrekening geldende kosten en over 
elke andere financiële dienst die deel 
uitmaakt van het pakket, wanneer de 
consumenten de betaalrekening en de 
gebundelde diensten apart kunnen 
aankopen.
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Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat er een verschil bestaat tussen rekeningen die een reeks
diensten omvatten en rekeningen die in een pakket met andere financiële diensten, zoals 
verzekeringen, worden aangeboden. In het laatste geval is het niet mogelijk de gebundelde 
diensten apart te verkrijgen. In dit geval kan een voorschrift worden ingevoerd dat ervoor 
zorgt dat de betalingsdienstaanbieder de consument waarschuwt voor de kosten die zijn 
verbonden aan het openen van een pakketbetalingsrekening en controleert of de klant in 
aanmerking komt voor het pakket.

Amendement 167
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het is momenteel gebruikelijk dat 
betalingsdienstaanbieders een 
betaalrekening in een pakket met andere 
financiële producten of diensten aanbieden. 
Deze praktijk kan voor 
betalingsdienstaanbieders een middel zijn 
om hun aanbod te diversifiëren en met 
elkaar te concurreren, en kan uiteindelijk
nuttig zijn voor de consumenten. Uit de 
studie die de Commissie in 2009 
betreffende koppelverkoop in de financiële 
sector heeft verricht alsook uit relevante 
raadplegingen en consumentenklachten is 
echter gebleken dat 
betalingsdienstaanbieders bankrekeningen 
kunnen aanbieden in een pakket met 
producten waarom de klanten niet hebben 
verzocht en die niet essentieel zijn voor 
betaalrekeningen, zoals uitgebreide 
woningverzekering. Bovendien is 
vastgesteld dat deze praktijken de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
prijzen kunnen verminderen, de 
aankoopopties voor consumenten kunnen 
beperken en een negatieve impact op hun 
mobiliteit kunnen hebben. Derhalve 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat 

(20) Het is momenteel gebruikelijk dat 
betalingsdienstaanbieders een 
betaalrekening in een pakket met andere 
financiële producten of diensten aanbieden. 
Deze praktijk kan voor 
betalingsdienstaanbieders een middel zijn 
om hun aanbod te diversifiëren en met 
elkaar te concurreren, en kan uiteindelijk 
nuttig zijn voor de consumenten. Uit de 
studie die de Commissie in 2009 
betreffende koppelverkoop in de financiële 
sector heeft verricht alsook uit relevante 
raadplegingen en consumentenklachten is 
echter gebleken dat 
betalingsdienstaanbieders bankrekeningen 
kunnen aanbieden in een pakket met 
producten waarom de klanten niet hebben 
verzocht en die niet essentieel zijn voor 
betaalrekeningen, zoals uitgebreide 
woningverzekering. Bovendien is 
vastgesteld dat deze praktijken de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
prijzen kunnen verminderen, de 
aankoopopties voor consumenten kunnen 
beperken en een negatieve impact op hun 
mobiliteit kunnen hebben. Derhalve 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat 
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wanneer betalingsdienstaanbieders 
pakketbetaalrekeningen aanbieden zij aan 
de consumenten afzonderlijk informatie 
verstrekken over de voor de betaalrekening 
geldende kosten en over elke andere 
financiële dienst die deel uitmaakt van het 
pakket. Deze verplichtingen dienen niet te 
gelden voor diensten die gewoonlijk 
verband houden met het gebruik van de 
betaalrekening, zoals geldopnames, 
elektronische betalingen of betaalkaarten. 
Als gevolg daarvan moeten deze diensten 
van de werkingssfeer van de betrokken 
bepaling worden uitgesloten.

wanneer betalingsdienstaanbieders 
pakketbetaalrekeningen aanbieden zij aan 
de consumenten afzonderlijk informatie 
verstrekken over de voor de betaalrekening 
geldende kosten en over elke andere 
financiële dienst die deel uitmaakt van het 
pakket.

Or. en

Amendement 168
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het is momenteel gebruikelijk dat 
betalingsdienstaanbieders een 
betaalrekening in een pakket met andere 
financiële producten of diensten aanbieden. 
Deze praktijk kan voor 
betalingsdienstaanbieders een middel zijn 
om hun aanbod te diversifiëren en met 
elkaar te concurreren, en kan uiteindelijk 
nuttig zijn voor de consumenten. Uit de 
studie die de Commissie in 2009 
betreffende koppelverkoop in de financiële 
sector heeft verricht alsook uit relevante 
raadplegingen en consumentenklachten is 
echter gebleken dat 
betalingsdienstaanbieders bankrekeningen 
kunnen aanbieden in een pakket met 
producten waarom de klanten niet hebben 
verzocht en die niet essentieel zijn voor 
betaalrekeningen, zoals uitgebreide 
woningverzekering. Bovendien is 
vastgesteld dat deze praktijken de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 

(20) Het is momenteel gebruikelijk dat 
betalingsdienstaanbieders een 
betaalrekening in een pakket met andere 
financiële producten of diensten aanbieden. 
Deze praktijk kan voor 
betalingsdienstaanbieders een middel zijn 
om hun aanbod te diversifiëren en met 
elkaar te concurreren, en kan uiteindelijk 
nuttig zijn voor de consumenten. Uit de 
studie die de Commissie in 2009 
betreffende koppelverkoop in de financiële 
sector heeft verricht alsook uit relevante 
raadplegingen en consumentenklachten is 
echter gebleken dat 
betalingsdienstaanbieders bankrekeningen 
kunnen aanbieden in een pakket met 
producten waarom de klanten niet hebben 
verzocht en die niet essentieel zijn voor 
betaalrekeningen, zoals uitgebreide 
woningverzekering. Bovendien is 
vastgesteld dat deze praktijken de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
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prijzen kunnen verminderen, de 
aankoopopties voor consumenten kunnen 
beperken en een negatieve impact op hun 
mobiliteit kunnen hebben. Derhalve 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat 
wanneer betalingsdienstaanbieders 
pakketbetaalrekeningen aanbieden zij aan 
de consumenten afzonderlijk informatie 
verstrekken over de voor de 
betaalrekening geldende kosten en over
elke andere financiële dienst die deel 
uitmaakt van het pakket. Deze 
verplichtingen dienen niet te gelden voor 
diensten die gewoonlijk verband houden 
met het gebruik van de betaalrekening, 
zoals geldopnames, elektronische 
betalingen of betaalkaarten. Als gevolg 
daarvan moeten deze diensten van de 
werkingssfeer van de betrokken bepaling 
worden uitgesloten.

prijzen kunnen verminderen, de 
aankoopopties voor consumenten kunnen 
beperken en een negatieve impact op hun 
mobiliteit kunnen hebben. Derhalve 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat 
wanneer betalingsdienstaanbieders 
pakketbetaalrekeningen aanbieden zij aan 
de consumenten informatie verstrekken 
over de vraag of het mogelijk is de 
onderdelen van het pakket afzonderlijk 
aan te kopen, en, indien dit het geval is, 
afzonderlijk informatie verstrekken over 
de kosten van elke financiële dienst die 
deel uitmaakt van het pakket. Deze 
verplichtingen dienen niet te gelden voor 
diensten die gewoonlijk verband houden 
met het gebruik van de betaalrekening, 
zoals geldopnames, elektronische 
betalingen of betaalkaarten. Als gevolg 
daarvan moeten deze diensten van de 
werkingssfeer van de betrokken bepaling 
worden uitgesloten.

Or. en

Amendement 169
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het is momenteel gebruikelijk dat 
betalingsdienstaanbieders een 
betaalrekening in een pakket met andere 
financiële producten of diensten aanbieden. 
Deze praktijk kan voor 
betalingsdienstaanbieders een middel zijn 
om hun aanbod te diversifiëren en met 
elkaar te concurreren, en kan uiteindelijk 
nuttig zijn voor de consumenten. Uit de 
studie die de Commissie in 2009 
betreffende koppelverkoop in de financiële 
sector heeft verricht alsook uit relevante 
raadplegingen en consumentenklachten is 
echter gebleken dat 

(20) Het is momenteel gebruikelijk dat 
betalingsdienstaanbieders een 
betaalrekening in een pakket met andere 
financiële producten of diensten aanbieden. 
Deze praktijk kan voor 
betalingsdienstaanbieders een middel zijn 
om hun aanbod te diversifiëren en met 
elkaar te concurreren, en kan uiteindelijk 
nuttig zijn voor de consumenten. Uit de 
studie die de Commissie in 2009 
betreffende koppelverkoop in de financiële 
sector heeft verricht alsook uit relevante 
raadplegingen en consumentenklachten is 
echter gebleken dat 
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betalingsdienstaanbieders bankrekeningen 
kunnen aanbieden in een pakket met 
producten waarom de klanten niet hebben 
verzocht en die niet essentieel zijn voor 
betaalrekeningen, zoals uitgebreide 
woningverzekering. Bovendien is 
vastgesteld dat deze praktijken de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
prijzen kunnen verminderen, de 
aankoopopties voor consumenten kunnen 
beperken en een negatieve impact op hun 
mobiliteit kunnen hebben. Derhalve 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat 
wanneer betalingsdienstaanbieders 
pakketbetaalrekeningen aanbieden zij aan 
de consumenten afzonderlijk informatie 
verstrekken over de voor de betaalrekening 
geldende kosten en over elke andere 
financiële dienst die deel uitmaakt van het 
pakket. Deze verplichtingen dienen niet te 
gelden voor diensten die gewoonlijk 
verband houden met het gebruik van de 
betaalrekening, zoals geldopnames, 
elektronische betalingen of betaalkaarten. 
Als gevolg daarvan moeten deze diensten 
van de werkingssfeer van de betrokken 
bepaling worden uitgesloten.

betalingsdienstaanbieders bankrekeningen 
kunnen aanbieden in een pakket met 
producten waarom de klanten niet hebben 
verzocht en die niet essentieel zijn voor 
betaalrekeningen, zoals uitgebreide 
woningverzekering. Bovendien is 
vastgesteld dat deze praktijken de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
prijzen kunnen verminderen, de 
aankoopopties voor consumenten kunnen 
beperken en een negatieve impact op hun 
mobiliteit kunnen hebben. Derhalve 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat 
wanneer betalingsdienstaanbieders 
pakketbetaalrekeningen aanbieden zij aan 
de consumenten afzonderlijk informatie 
verstrekken over de voor de betaalrekening 
geldende kosten en over elke andere 
financiële dienst die deel uitmaakt van het 
pakket. Deze verplichtingen dienen niet te 
gelden voor diensten die gewoonlijk 
verband houden met het gebruik van de 
betaalrekening, zoals geldopnames, 
elektronische betalingen of betaalkaarten. 
Als gevolg daarvan moeten deze diensten 
evenals het statutair verkrijgen van 
lidmaatschap in een coöperatie van de 
werkingssfeer van de betrokken specifieke 
bepaling worden uitgesloten.

Or. de

Amendement 170
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Consumenten zijn alleen gemotiveerd 
om van rekening te veranderen als dit niet 
met overmatige administratieve en 
financiële lasten gepaard gaat. De 
procedure voor het overzetten van de 
betaalrekening naar een andere 
betalingsdienstaanbieder moet helder en 

(21) Consumenten zijn alleen gemotiveerd 
om van rekening te veranderen als dit niet 
met overmatige administratieve en 
financiële lasten gepaard gaat. De 
procedure voor het overzetten van de 
betaalrekening naar een andere 
betalingsdienstaanbieder moet helder en 
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snel zijn. De eventuele kosten die door 
betalingsdienstaanbieders met betrekking 
tot de overstapservice worden 
aangerekend, moeten in overeenstemming 
zijn met de werkelijke kosten die door de 
betalingsdienstaanbieders worden gemaakt. 
Om een positieve impact op de 
concurrentie te hebben, moet overstappen 
ook op grensoverschrijdend niveau 
worden gefaciliteerd. Aangezien 
grensoverschrijdend overstappen 
complexer kan zijn dan overstappen op 
nationaal niveau en kan vereisen dat 
betalingsdienstaanbieders hun interne 
procedures aanpassen en verfijnen, moet 
voor grensoverschrijdend overstappen in 
langere termijnen worden voorzien. Het 
feit of verschillende termijnen behouden 
moeten worden, moet worden geëvalueerd 
in de context van de toetsing van de 
voorgestelde richtlijn.

snel zijn. De eventuele kosten die door 
betalingsdienstaanbieders met betrekking 
tot de overstapservice worden 
aangerekend, moeten in overeenstemming 
zijn met de werkelijke kosten die door de 
betalingsdienstaanbieders worden gemaakt. 
Consumenten zijn alleen gemotiveerd om 
van rekening te veranderen als dit niet 
met overmatige administratieve en 
financiële lasten gepaard gaat. De 
procedure voor het overzetten van de 
betaalrekening naar een andere 
betalingsdienstaanbieder moet helder en 
snel zijn. De eventuele kosten die door 
betalingsdienstaanbieders met betrekking 
tot de overstapservice worden 
aangerekend, moeten in overeenstemming 
zijn met de werkelijke kosten die door de 
betalingsdienstaanbieders worden 
gemaakt. Het verzorgen van een 
dergelijke service zal tevens een uitdaging 
vormen, gezien de verschillen tussen de 
technische standaarden, bedrijfsmatige 
voorschriften en juridische vereisten die 
voor de betalingsstelsels van de lidstaten 
van de EU gelden. Bovendien zal 
Verordening (EU) nr. 260/2012, die op 1 
februari 2014 in werking treedt, een 
dergelijke service overbodig maken voor 
consumenten die binnen de eurozone 
verhuizen. Voor consumenten die van een 
lidstaat behorend tot de eurozone naar 
een lidstaat buiten de eurozone of 
omgekeerd verhuizen, is het zeer 
gebruikelijk om van de diensten van 
meerdere banken gebruik te maken 
("multi-banking"). Hierdoor kunnen de 
consumenten een nieuwe rekening 
openen en tegelijkertijd hun oude 
rekening aanhouden of deze alleen 
opzeggen als zij geen verplichtingen meer 
hebben jegens lokale aanbieders. 

Or. en

Motivering

Een dergelijke verplichting zou met enorme kosten en risico's gepaard gaan, hoewel zij 
weinig tastbare voordelen zou opleveren, gezien de beperkte vraag naar een dergelijke 
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grensoverschrijdende service. Bovendien zullen grensoverschrijdende transacties worden 
vergemakkelijkt door de toepassing van Verordening (EU) nr. 260/2012.

Amendement 171
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Consumenten zijn alleen gemotiveerd 
om van rekening te veranderen als dit niet 
met overmatige administratieve en 
financiële lasten gepaard gaat. De 
procedure voor het overzetten van de 
betaalrekening naar een andere 
betalingsdienstaanbieder moet helder en 
snel zijn. De eventuele kosten die door 
betalingsdienstaanbieders met betrekking 
tot de overstapservice worden 
aangerekend, moeten in overeenstemming 
zijn met de werkelijke kosten die door de 
betalingsdienstaanbieders worden gemaakt. 
Om een positieve impact op de 
concurrentie te hebben, moet overstappen 
ook op grensoverschrijdend niveau 
worden gefaciliteerd. Aangezien 
grensoverschrijdend overstappen 
complexer kan zijn dan overstappen op 
nationaal niveau en kan vereisen dat 
betalingsdienstaanbieders hun interne 
procedures aanpassen en verfijnen, moet 
voor grensoverschrijdend overstappen in 
langere termijnen worden voorzien. Het 
feit of verschillende termijnen behouden 
moeten worden, moet worden geëvalueerd 
in de context van de toetsing van de 
voorgestelde richtlijn.

(21) Consumenten zijn alleen gemotiveerd 
om van rekening te veranderen als dit niet 
met overmatige administratieve en 
financiële lasten gepaard gaat. De 
procedure voor het overzetten van de 
betaalrekening naar een andere 
betalingsdienstaanbieder moet helder en 
snel zijn. De eventuele kosten die door 
betalingsdienstaanbieders met betrekking 
tot de overstapservice worden 
aangerekend, moeten in overeenstemming 
zijn met de werkelijke kosten die door de 
betalingsdienstaanbieders worden gemaakt.

Or. en

Amendement 172
Olle Ludvigsson
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Consumenten zijn alleen gemotiveerd 
om van rekening te veranderen als dit niet 
met overmatige administratieve en 
financiële lasten gepaard gaat. De 
procedure voor het overzetten van de 
betaalrekening naar een andere 
betalingsdienstaanbieder moet helder en 
snel zijn. De eventuele kosten die door 
betalingsdienstaanbieders met betrekking 
tot de overstapservice worden 
aangerekend, moeten in overeenstemming 
zijn met de werkelijke kosten die door de 
betalingsdienstaanbieders worden 
gemaakt. Om een positieve impact op de 
concurrentie te hebben, moet overstappen 
ook op grensoverschrijdend niveau worden 
gefaciliteerd. Aangezien 
grensoverschrijdend overstappen 
complexer kan zijn dan overstappen op 
nationaal niveau en kan vereisen dat 
betalingsdienstaanbieders hun interne 
procedures aanpassen en verfijnen, moet 
voor grensoverschrijdend overstappen in 
langere termijnen worden voorzien. Het
feit of verschillende termijnen behouden 
moeten worden, moet worden geëvalueerd 
in de context van de toetsing van de 
voorgestelde richtlijn.

(21) Consumenten zijn alleen gemotiveerd 
om van rekening te veranderen als dit niet 
met overmatige administratieve en 
financiële lasten gepaard gaat. De 
procedure voor het overzetten van de 
betaalrekening naar een andere 
betalingsdienstaanbieder moet helder, snel 
en goedkoop zijn. Om een positieve impact 
op de concurrentie te hebben, moet 
overstappen ook op grensoverschrijdend 
niveau worden gefaciliteerd. Aangezien 
grensoverschrijdend overstappen 
complexer kan zijn dan overstappen op 
nationaal niveau en kan vereisen dat 
betalingsdienstaanbieders hun interne 
procedures aanpassen en verfijnen, moet 
voor grensoverschrijdend overstappen in 
langere termijnen worden voorzien. Het 
feit of verschillende termijnen behouden 
moeten worden, moet worden geëvalueerd 
in de context van de toetsing van de 
voorgestelde richtlijn.

Or. en

Amendement 173
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Consumenten zijn alleen gemotiveerd 
om van rekening te veranderen als dit niet 
met overmatige administratieve en 

(21) Consumenten zijn alleen gemotiveerd 
om van rekening te veranderen als de 
potentiële voordelen groter zijn dan de 
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financiële lasten gepaard gaat. De 
procedure voor het overzetten van de 
betaalrekening naar een andere 
betalingsdienstaanbieder moet helder en 
snel zijn. De eventuele kosten die door 
betalingsdienstaanbieders met betrekking 
tot de overstapservice worden 
aangerekend, moeten in overeenstemming 
zijn met de werkelijke kosten die door de 
betalingsdienstaanbieders worden gemaakt. 
Om een positieve impact op de 
concurrentie te hebben, moet overstappen 
ook op grensoverschrijdend niveau worden 
gefaciliteerd. Aangezien 
grensoverschrijdend overstappen 
complexer kan zijn dan overstappen op 
nationaal niveau en kan vereisen dat 
betalingsdienstaanbieders hun interne 
procedures aanpassen en verfijnen, moet 
voor grensoverschrijdend overstappen in 
langere termijnen worden voorzien. Het 
feit of verschillende termijnen behouden 
moeten worden, moet worden geëvalueerd 
in de context van de toetsing van de 
voorgestelde richtlijn.

veronderstelde risico's en als dat niet met 
overmatige administratieve en financiële 
lasten gepaard gaat. De procedure voor het 
overzetten van de betaalrekening naar een 
andere betalingsdienstaanbieder moet 
helder en snel zijn. De eventuele kosten die 
door betalingsdienstaanbieders met 
betrekking tot de overstapservice worden 
aangerekend, moeten in overeenstemming 
zijn met de werkelijke kosten die door de 
betalingsdienstaanbieders worden gemaakt. 
Om een positieve impact op de 
concurrentie te hebben, moet overstappen 
ook op grensoverschrijdend niveau worden 
gefaciliteerd. Aangezien 
grensoverschrijdend overstappen 
complexer kan zijn dan overstappen op 
nationaal niveau en kan vereisen dat 
betalingsdienstaanbieders hun interne 
procedures aanpassen en verfijnen, moet 
voor grensoverschrijdend overstappen in 
langere termijnen worden voorzien. Het 
feit of verschillende termijnen behouden 
moeten worden, moet worden geëvalueerd 
in de context van de toetsing van de 
voorgestelde richtlijn.

Or. en

Amendement 174
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het overstappen moet zo eenvoudig 
mogelijk zijn voor de consument. De 
lidstaten moeten er dan ook voor zorgen 
dat de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder verantwoordelijk 
is voor het initiëren en beheren van het 
proces namens de consument.

(22) Het overstappen moet zo eenvoudig 
mogelijk zijn voor de consument. De 
lidstaten moeten er dan ook voor zorgen 
dat de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder verantwoordelijk 
is voor het initiëren en beheren van het 
proces namens de consument. De vereisten 
van deze richtlijn met betrekking tot de 
verzorging van de overstapservice kunnen 
worden vervuld bij wege van wetgeving, 
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zelfregulering of vrijwillige overeenkomst.

Or. en

Motivering

Er zijn tal van initiatieven van de lidstaten die zich ofwel nog in het ontwikkelingsstadium 
bevinden of al ten uitvoer zijn gelegd. Deze richtlijn moet derhalve in een 
minimumharmonisatie voorzien.

Amendement 175
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het overstappen moet zo eenvoudig 
mogelijk zijn voor de consument. De 
lidstaten moeten er dan ook voor zorgen 
dat de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder verantwoordelijk 
is voor het initiëren en beheren van het 
proces namens de consument.

(22) Het overstappen moet zo eenvoudig 
mogelijk zijn voor de consument. De 
lidstaten moeten er dan ook voor zorgen 
dat de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder verantwoordelijk 
is voor het initiëren en beheren van het 
proces namens de consument. De vereisten 
van deze richtlijn met betrekking tot de 
verzorging van de overstapservice kunnen 
worden vervuld bij wege van wetgeving, 
zelfregulering of vrijwillige overeenkomst.

Or. en

Amendement 176
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Wat betreft het overstappen 
tussen binnenlandse 
betalingsdienstaanbieders moet het de 
lidstaten worden toegestaan voorschriften 
te handhaven of vast te stellen die 
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enigszins van die van deze richtlijn 
afwijken, mits zij efficiëntievoordelen 
opleveren die duidelijk in het belang zijn 
van de consument.

Or. en

Amendement 177
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De medewerking van de 
overbrengende betalingsdienstaanbieder is 
noodzakelijk voor een succesvolle 
overstap. Aan de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder moet door de 
overbrengende betalingsdienstaanbieder 
alle informatie worden verstrekt die deze 
nodig acht om de terugkerende betalingen 
naar de nieuwe betaalrekening over te 
zetten. Er hoeft evenwel niet meer 
informatie te worden verstrekt dan 
noodzakelijk om de overstap uit te voeren, 
en de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder mag niet om 
overbodige informatie vragen.

(24) De medewerking van de 
overbrengende betalingsdienstaanbieder is 
noodzakelijk voor een succesvolle 
overstap. Aan de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder moet door de 
overbrengende betalingsdienstaanbieder, in 
overeenstemming met de bestaande regels 
inzake gegevensbescherming, alle 
informatie worden verstrekt die deze nodig 
acht om de terugkerende betalingen naar de 
nieuwe betaalrekening over te zetten. Er 
hoeft evenwel niet meer informatie te 
worden verstrekt dan noodzakelijk om de 
overstap uit te voeren, en de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder mag niet om 
overbodige informatie vragen.

Or. de

Amendement 178
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Consumenten die legaal in de Unie 
wonen en in een bepaalde lidstaat geen 
betaalrekening aanhouden, moeten in die 

(27) Consumenten die legaal in de Unie 
wonen en in een bepaalde lidstaat geen 
betaalrekening aanhouden, moeten in die 
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lidstaat een betaalrekening met 
basisfuncties kunnen openen en gebruiken. 
Met het oog op een zo ruim mogelijke 
toegang tot dergelijke rekeningen, moeten 
consumenten er toegang toe hebben 
ongeacht hun financiële omstandigheden, 
zoals werkloosheid of persoonlijk 
faillissement, en hun woonplaats. Het 
recht op toegang tot een betaalrekening 
met basisfuncties in elke lidstaat moet 
bovendien worden verleend 
overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 
2005/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 oktober 2005 tot 
voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, 
met name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures.

lidstaat een betaalrekening met 
basisfuncties kunnen openen en gebruiken. 
De lidstaten zorgen ervoor dat de 
uitoefening van het recht niet al te 
moeilijk of belastend wordt gemaakt voor 
de consument.

Or. en

Amendement 179
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Consumenten die legaal in de Unie 
wonen en in een bepaalde lidstaat geen 
betaalrekening aanhouden, moeten in die 
lidstaat een betaalrekening met 
basisfuncties kunnen openen en gebruiken. 
Met het oog op een zo ruim mogelijke 
toegang tot dergelijke rekeningen, moeten 
consumenten er toegang toe hebben 
ongeacht hun financiële omstandigheden, 
zoals werkloosheid of persoonlijk 
faillissement, en hun woonplaats. Het recht 
op toegang tot een betaalrekening met 
basisfuncties in elke lidstaat moet 
bovendien worden verleend 
overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 
2005/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 oktober 2005 tot 

(27) Consumenten die legaal in de Unie 
wonen en in een bepaalde lidstaat geen 
betaalrekening aanhouden, moeten in die 
lidstaat een betaalrekening met 
basisfuncties kunnen openen en gebruiken.
Met het oog op een zo ruim mogelijke 
toegang tot dergelijke rekeningen, moeten 
consumenten er toegang toe hebben 
ongeacht hun financiële omstandigheden 
en hun woonplaats. Tegenwoordig is de 
toegang tot een bankrekening 
noodzakelijk om een doeltreffende en
volledige participatie in de financiële 
gemeenschap en de samenleving mogelijk 
te maken. Consumenten zonder 
bankrekening zijn gedwongen contant 
geld te gebruiken, wat niet alleen een 
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voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, met 
name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures.

beperking van hun keuze van de wijze van 
betaling betekent en hen uitsluit van het 
elektronisch betalingsverkeer, maar ook 
duurder is. Het recht op toegang tot een 
betaalrekening met basisfuncties in elke 
lidstaat moet bovendien worden verleend 
overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 
2005/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 oktober 2005 tot 
voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, met 
name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures.

Or. en

Amendement 180
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Consumenten die legaal in de Unie 
wonen en in een bepaalde lidstaat geen 
betaalrekening aanhouden, moeten in die 
lidstaat een betaalrekening met 
basisfuncties kunnen openen en gebruiken. 
Met het oog op een zo ruim mogelijke 
toegang tot dergelijke rekeningen, moeten 
consumenten er toegang toe hebben 
ongeacht hun financiële omstandigheden, 
zoals werkloosheid of persoonlijk 
faillissement, en hun woonplaats. Het recht 
op toegang tot een betaalrekening met 
basisfuncties in elke lidstaat moet 
bovendien worden verleend 
overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 
2005/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 oktober 2005 tot 
voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, 
met name met betrekking tot 

(27) Consumenten die legaal in de Unie 
wonen en in een bepaalde lidstaat geen 
gebruik maken van een betaalrekening, 
moeten in die lidstaat een betaalrekening 
met basisfuncties kunnen openen en 
gebruiken. Alle bepalingen van deze 
richtlijn met betrekking tot de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
kosten en overstappen van bankrekening 
zijn tevens van toepassing op 
betaalrekeningen met basisfuncties. De 
lidstaten moeten er voorts voor zorgen dat 
de consument de mogelijkheid heeft om 
van en naar een betaalrekening met 
basisfuncties over te stappen. Met het oog 
op een zo ruim mogelijke toegang tot 
dergelijke rekeningen, moeten 
consumenten er toegang toe hebben 
ongeacht hun financiële omstandigheden, 
zoals werkloosheid of persoonlijk 
faillissement, en hun woonplaats.
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klantenonderzoeksprocedures.

Or. en

Amendement 181
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Consumenten die legaal in de Unie
wonen en in een bepaalde lidstaat geen
betaalrekening aanhouden, moeten in die 
lidstaat een betaalrekening met 
basisfuncties kunnen openen en gebruiken. 
Met het oog op een zo ruim mogelijke 
toegang tot dergelijke rekeningen, moeten 
consumenten er toegang toe hebben 
ongeacht hun financiële omstandigheden, 
zoals werkloosheid of persoonlijk 
faillissement, en hun woonplaats. Het 
recht op toegang tot een betaalrekening 
met basisfuncties in elke lidstaat moet 
bovendien worden verleend 
overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 
2005/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 oktober 2005 tot 
voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, met 
name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures.

(27) Consumenten die eerder geen toegang 
tot een basisbetaalrekening kregen, in de 
lidstaat van de betalingsdienstaanbieder 
wonen en een toereikende band met die 
lidstaat kunnen aantonen wanneer zij een
betaalrekening met basisfuncties 
aanvragen, moeten in die lidstaat een 
betaalrekening met basisfuncties kunnen 
openen en gebruiken. Met het oog op een 
zo ruim mogelijke toegang tot dergelijke 
rekeningen, moeten consumenten er 
toegang toe hebben ongeacht hun 
financiële omstandigheden, zoals 
werkloosheid of persoonlijk faillissement. 
Het recht op toegang tot een betaalrekening 
met basisfuncties in elke lidstaat moet 
bovendien worden verleend 
overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 
2005/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 oktober 2005 tot 
voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, met 
name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures.

Or. en

Motivering

Met het oog op de bestrijding van witwassen en de bescherming tegen fraude moet de 
consument de noodzaak van het openen van een betaalrekening in een ander land kunnen 
aantonen.
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Amendement 182
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Consumenten die legaal in de Unie 
wonen en in een bepaalde lidstaat geen 
betaalrekening aanhouden, moeten in die
lidstaat een betaalrekening met 
basisfuncties kunnen openen en gebruiken. 
Met het oog op een zo ruim mogelijke 
toegang tot dergelijke rekeningen, moeten 
consumenten er toegang toe hebben 
ongeacht hun financiële omstandigheden, 
zoals werkloosheid of persoonlijk 
faillissement, en hun woonplaats. Het recht 
op toegang tot een betaalrekening met 
basisfuncties in elke lidstaat moet 
bovendien worden verleend 
overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 
2005/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 oktober 2005 tot 
voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, met 
name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures.

(27) Consumenten die legaal in de Unie 
wonen en in de Unie geen betaalrekening 
aanhouden, moeten in de lidstaat waar ze 
hun gewone verblijfplaats hebben een 
betaalrekening met basisfuncties kunnen 
openen en gebruiken. Met het oog op een 
zo ruim mogelijke toegang tot dergelijke 
rekeningen, moeten consumenten er 
toegang toe hebben ongeacht hun 
financiële omstandigheden, zoals 
werkloosheid of persoonlijk faillissement, 
en hun woonplaats. Consumenten moeten 
kunnen aantonen met de betreffende 
lidstaat en het gebied waarin de 
betalingsdienstaanbieder werkzaam is, 
persoonlijke bindingen te hebben, in de 
vorm van woon-, werk- of studieplaats.
Het recht op toegang tot een betaalrekening 
met basisfuncties in elke lidstaat moet 
bovendien worden verleend 
overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 
2005/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 oktober 2005 tot 
voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, met 
name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures.

Or. de

Amendement 183
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Consumenten die legaal in de Unie 
wonen en in een bepaalde lidstaat geen 
betaalrekening aanhouden, moeten in die 
lidstaat een betaalrekening met 
basisfuncties kunnen openen en gebruiken. 
Met het oog op een zo ruim mogelijke 
toegang tot dergelijke rekeningen, moeten 
consumenten er toegang toe hebben 
ongeacht hun financiële omstandigheden, 
zoals werkloosheid of persoonlijk 
faillissement, en hun woonplaats. Het recht 
op toegang tot een betaalrekening met 
basisfuncties in elke lidstaat moet 
bovendien worden verleend 
overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 
2005/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 oktober 2005 tot 
voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, met 
name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures.

(27) Consumenten die legaal in de Unie 
wonen, een echte band met de lidstaat van 
de betalingsdienstaanbieder kunnen 
aantonen en in een bepaalde lidstaat geen 
betaalrekening aanhouden, moeten in die 
lidstaat een betaalrekening met 
basisfuncties kunnen openen en gebruiken. 
Consumenten moeten toegang tot 
dergelijke rekeningen hebben ongeacht 
hun financiële omstandigheden, zoals 
werkloosheid of persoonlijk faillissement, 
en hun woonplaats. Consumenten moeten 
worden verplicht persoonlijk in een 
kantoor van de betalingsdienstaanbieder 
in de lidstaat van hun keuze te 
verschijnen. De lidstaten zorgen ervoor 
dat de uitoefening van het recht niet al te
moeilijk of belastend wordt gemaakt voor 
de consument. Het recht op toegang tot 
een betaalrekening met basisfuncties in 
elke lidstaat moet bovendien worden 
verleend overeenkomstig de vereisten van 
Richtlijn 2005/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 
tot voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, met 
name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures.

Or. en

Amendement 184
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Consumenten die legaal in de Unie 
wonen en in een bepaalde lidstaat geen 
betaalrekening aanhouden, moeten in die 
lidstaat een betaalrekening met 

(27) Consumenten die legaal in de Unie 
wonen en in een bepaalde lidstaat geen 
betaalrekening aanhouden, moeten in die 
lidstaat een betaalrekening met 
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basisfuncties kunnen openen en gebruiken. 
Met het oog op een zo ruim mogelijke 
toegang tot dergelijke rekeningen, moeten 
consumenten er toegang toe hebben 
ongeacht hun financiële omstandigheden, 
zoals werkloosheid of persoonlijk 
faillissement, en hun woonplaats. Het recht 
op toegang tot een betaalrekening met 
basisfuncties in elke lidstaat moet 
bovendien worden verleend 
overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 
2005/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 oktober 2005 tot 
voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, met 
name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures.

basisfuncties kunnen openen en gebruiken. 
Met het oog op een zo ruim mogelijke 
toegang tot dergelijke rekeningen, moeten 
consumenten er toegang toe hebben 
ongeacht hun financiële omstandigheden, 
zoals werkstatus, inkomenspeil, 
kredietverleden of persoonlijk 
faillissement, en hun woonplaats. Het recht 
op toegang tot een betaalrekening met 
basisfuncties in elke lidstaat moet 
bovendien worden verleend 
overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 
2005/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 oktober 2005 tot 
voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, met 
name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures.

Or. en

Amendement 185
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Consumenten die legaal in de Unie 
wonen en in een bepaalde lidstaat geen 
betaalrekening aanhouden, moeten in die 
lidstaat een betaalrekening met 
basisfuncties kunnen openen en gebruiken. 
Met het oog op een zo ruim mogelijke 
toegang tot dergelijke rekeningen, moeten 
consumenten er toegang toe hebben 
ongeacht hun financiële omstandigheden, 
zoals werkloosheid of persoonlijk 
faillissement, en hun woonplaats. Het recht 
op toegang tot een betaalrekening met 
basisfuncties in elke lidstaat moet 
bovendien worden verleend 
overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 
2005/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 oktober 2005 tot 

(27) Consumenten die legaal in de Unie 
wonen en in de EU geen betaalrekening 
aanhouden, moeten in de lidstaat waarmee 
ze een binding hebben een betaalrekening 
met basisfuncties kunnen openen en 
gebruiken. Met het oog op een zo ruim 
mogelijke toegang tot dergelijke 
rekeningen, moeten consumenten er 
toegang toe hebben ongeacht hun 
financiële omstandigheden, zoals 
werkloosheid of persoonlijk faillissement, 
en hun woonplaats. Het recht op toegang 
tot een betaalrekening met basisfuncties in 
elke lidstaat moet bovendien worden 
verleend overeenkomstig de vereisten van 
Richtlijn 2005/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 
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voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, met 
name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures.

tot voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, met 
name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures.

Or. de

Amendement 186
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Het recht op toegang tot een 
betaalrekening met basisfuncties in elke 
lidstaat moet worden verleend 
overeenkomstig Richtlijn 2005/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
26 oktober 2005 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme, met name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures.

Or. en

Amendement 187
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
ten minste één betalingsdienstaanbieder
een betaalrekening met basisfuncties aan
de consumenten aanbiedt. De toegang mag 
niet al te moeilijk zijn en mag geen 
overmatige kosten voor de consumenten 
met zich meebrengen. In dit verband 
moeten de lidstaten rekening houden met 

(28) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
de consumenten een betaalrekening met 
basisfuncties wordt aangeboden door alle 
betalingsdienstaanbieders die als 
integraal onderdeel van hun reguliere 
bedrijfsactiviteiten betaalrekeningen 
aanbieden aan consumenten. De toegang 
mag niet al te moeilijk zijn en mag geen 
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factoren zoals de locatie van de 
aangewezen betalingsdienstaanbieders op 
hun grondgebied. Om het risico van 
financiële uitsluiting voor consumenten te 
minimaliseren, moeten de lidstaten het 
financiële onderwijs, mede op school, 
verbeteren, en overmatige schuldenlast 
bestrijden. Voorts moeten de lidstaten 
initiatieven van betalingsdienstaanbieders 
bevorderen om de combinatie van het 
aanbieden van betaalrekeningen met 
basisfuncties en financieel onderwijs te 
vergemakkelijken.

overmatige kosten voor de consumenten 
met zich meebrengen. Om het risico van 
financiële uitsluiting voor consumenten te 
minimaliseren, moeten de lidstaten het 
financiële onderwijs, mede op school, 
verbeteren, en overmatige schuldenlast 
bestrijden. Voorts moeten de lidstaten 
initiatieven van betalingsdienstaanbieders 
bevorderen om de combinatie van het 
aanbieden van betaalrekeningen met 
basisfuncties en financieel onderwijs te 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 188
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
ten minste één betalingsdienstaanbieder
een betaalrekening met basisfuncties aan 
de consumenten aanbiedt. De toegang mag 
niet al te moeilijk zijn en mag geen 
overmatige kosten voor de consumenten 
met zich meebrengen. In dit verband 
moeten de lidstaten rekening houden met 
factoren zoals de locatie van de 
aangewezen betalingsdienstaanbieders op 
hun grondgebied. Om het risico van 
financiële uitsluiting voor consumenten te 
minimaliseren, moeten de lidstaten het 
financiële onderwijs, mede op school, 
verbeteren, en overmatige schuldenlast 
bestrijden. Voorts moeten de lidstaten 
initiatieven van betalingsdienstaanbieders 
bevorderen om de combinatie van het 
aanbieden van betaalrekeningen met 
basisfuncties en financieel onderwijs te 
vergemakkelijken.

(28) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
betalingsdienstaanbieders die actief zijn 
in retailbanking, een betaalrekening met 
basisfuncties aan de consumenten 
aanbieden. De toegang mag niet al te 
moeilijk zijn en mag geen overmatige 
kosten voor de consumenten met zich 
meebrengen. In dit verband moeten de 
lidstaten erop toezien dat afwijkingen 
hiervan uitsluitend gebaseerd zijn op de 
vereisten van Richtlijn 2005/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
26 oktober 2005 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme, met name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures. Om het 
risico van financiële uitsluiting voor 
consumenten te minimaliseren, moeten de 
lidstaten het financiële onderwijs, mede op 
school, verbeteren, en overmatige 
schuldenlast bestrijden. Voorts moeten de 
lidstaten initiatieven van 
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betalingsdienstaanbieders bevorderen om 
de combinatie van het aanbieden van 
betaalrekeningen met basisfuncties en 
financieel onderwijs te vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 189
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
ten minste één betalingsdienstaanbieder 
een betaalrekening met basisfuncties aan 
de consumenten aanbiedt. De toegang mag 
niet al te moeilijk zijn en mag geen 
overmatige kosten voor de consumenten 
met zich meebrengen. In dit verband 
moeten de lidstaten rekening houden met 
factoren zoals de locatie van de 
aangewezen betalingsdienstaanbieders op 
hun grondgebied. Om het risico van 
financiële uitsluiting voor consumenten te 
minimaliseren, moeten de lidstaten het 
financiële onderwijs, mede op school, 
verbeteren, en overmatige schuldenlast 
bestrijden. Voorts moeten de lidstaten 
initiatieven van betalingsdienstaanbieders 
bevorderen om de combinatie van het 
aanbieden van betaalrekeningen met 
basisfuncties en financieel onderwijs te 
vergemakkelijken.

(28) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
ten minste één betalingsdienstaanbieder, 
met inachtneming van de beginselen van 
concurrentiegelijkheid en evenredigheid, 
een betaalrekening met basisfuncties aan 
de consumenten aanbiedt. De toegang mag 
niet al te moeilijk zijn en mag geen 
overmatige kosten voor de consumenten 
met zich meebrengen. In dit verband 
moeten de lidstaten rekening houden met 
factoren zoals de locatie van de 
aangewezen betalingsdienstaanbieders op 
hun grondgebied. Om het risico van 
financiële uitsluiting voor consumenten te 
minimaliseren, moeten de lidstaten het 
financiële onderwijs, mede op school, 
verbeteren. Voorts moeten de lidstaten 
initiatieven van betalingsdienstaanbieders 
bevorderen om de combinatie van het 
aanbieden van betaalrekeningen met 
basisfuncties en financieel onderwijs te 
vergemakkelijken.

Or. de

Amendement 190
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
ten minste één betalingsdienstaanbieder
een betaalrekening met basisfuncties aan 
de consumenten aanbiedt. De toegang 
mag niet al te moeilijk zijn en mag geen 
overmatige kosten voor de consumenten 
met zich meebrengen. In dit verband 
moeten de lidstaten rekening houden met 
factoren zoals de locatie van de 
aangewezen betalingsdienstaanbieders op 
hun grondgebied. Om het risico van 
financiële uitsluiting voor consumenten te 
minimaliseren, moeten de lidstaten het 
financiële onderwijs, mede op school, 
verbeteren, en overmatige schuldenlast 
bestrijden. Voorts moeten de lidstaten 
initiatieven van betalingsdienstaanbieders 
bevorderen om de combinatie van het 
aanbieden van betaalrekeningen met 
basisfuncties en financieel onderwijs te 
vergemakkelijken.

(28) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
de consumenten een betaalrekening met 
basisfuncties, die ten minste de in artikel 
16, lid 1, vermelde diensten omvat, wordt 
aangeboden door alle 
betalingsdienstaanbieders die als 
integraal onderdeel van hun reguliere 
bedrijfsactiviteiten betaalrekeningen 
aanbieden. De toegang mag niet al te 
moeilijk zijn en mag alleen minieme
kosten voor de consumenten met zich 
meebrengen. In dit verband moeten de 
lidstaten rekening houden met factoren 
zoals de locatie van de aangewezen 
betalingsdienstaanbieders op hun 
grondgebied. Om het risico van financiële 
uitsluiting voor consumenten te 
minimaliseren, moeten de lidstaten het 
financiële onderwijs, mede op school, 
verbeteren, en overmatige schuldenlast 
bestrijden. Voorts moeten de lidstaten 
initiatieven van betalingsdienstaanbieders 
bevorderen om de combinatie van het 
aanbieden van betaalrekeningen met 
basisfuncties en financieel onderwijs te 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 191
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
ten minste één betalingsdienstaanbieder 
een betaalrekening met basisfuncties aan 
de consumenten aanbiedt. De toegang mag 
niet al te moeilijk zijn en mag geen 
overmatige kosten voor de consumenten 
met zich meebrengen. In dit verband 

(28) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
ten minste één betalingsdienstaanbieder 
een betaalrekening met basisfuncties aan 
de consumenten aanbiedt. De toegang mag 
niet al te moeilijk zijn en mag geen 
overmatige kosten voor de consumenten 
met zich meebrengen. In dit verband 
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moeten de lidstaten rekening houden met 
factoren zoals de locatie van de 
aangewezen betalingsdienstaanbieders op
hun grondgebied. Om het risico van 
financiële uitsluiting voor consumenten te 
minimaliseren, moeten de lidstaten het 
financiële onderwijs, mede op school, 
verbeteren, en overmatige schuldenlast 
bestrijden. Voorts moeten de lidstaten 
initiatieven van betalingsdienstaanbieders 
bevorderen om de combinatie van het 
aanbieden van betaalrekeningen met 
basisfuncties en financieel onderwijs te 
vergemakkelijken.

moeten de lidstaten rekening houden met 
factoren zoals de locatie van de 
aangewezen betalingsdienstaanbieders op 
hun grondgebied. Om het risico van 
financiële uitsluiting voor consumenten te 
minimaliseren, moeten de lidstaten het 
financiële onderwijs, mede op school, 
verbeteren, en overmatige schuldenlast 
bestrijden. Voorts moeten de lidstaten 
initiatieven van betalingsdienstaanbieders 
bevorderen om de combinatie van het 
aanbieden van betaalrekeningen met 
basisfuncties en financieel onderwijs te 
vergemakkelijken. De vereisten van deze 
richtlijn met betrekking tot het aanbieden 
van basisbetaalrekeningen kunnen 
worden vervuld bij wege van wetgeving, 
zelfregulering of vrijwillige overeenkomst.

Or. en

Amendement 192
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
ten minste één betalingsdienstaanbieder 
een betaalrekening met basisfuncties aan 
de consumenten aanbiedt. De toegang mag 
niet al te moeilijk zijn en mag geen 
overmatige kosten voor de consumenten 
met zich meebrengen. In dit verband 
moeten de lidstaten rekening houden met 
factoren zoals de locatie van de 
aangewezen betalingsdienstaanbieders op 
hun grondgebied. Om het risico van 
financiële uitsluiting voor consumenten te 
minimaliseren, moeten de lidstaten het 
financiële onderwijs, mede op school, 
verbeteren, en overmatige schuldenlast 
bestrijden. Voorts moeten de lidstaten 
initiatieven van betalingsdienstaanbieders 

(28) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
ten minste één betalingsdienstaanbieder 
een betaalrekening met basisfuncties aan 
de consumenten aanbiedt. De toegang mag 
niet al te moeilijk zijn en mag geen 
overmatige kosten voor de consumenten 
met zich meebrengen. In dit verband 
moeten de lidstaten rekening houden met 
factoren zoals de locatie van de 
aangewezen betalingsdienstaanbieders op 
hun grondgebied. Om het risico van 
financiële uitsluiting voor consumenten te 
minimaliseren, moeten de lidstaten het 
financiële onderwijs, mede op school, 
verbeteren, en overmatige schuldenlast 
bestrijden. Voorts moeten de lidstaten 
initiatieven van betalingsdienstaanbieders 
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bevorderen om de combinatie van het 
aanbieden van betaalrekeningen met 
basisfuncties en financieel onderwijs te 
vergemakkelijken.

bevorderen om de combinatie van het 
aanbieden van betaalrekeningen met 
basisfuncties en financieel onderwijs te 
vergemakkelijken om kwetsbare 
bevolkingsgroepen te ondersteunen bij 
financiële kwesties en in geval van een 
overmatige schuldenlast.

Or. fr

Amendement 193
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat maatregelen worden genomen ter 
bevordering van het geven van 
voorlichting aan de consumenten over het 
beheer van hun basisbetaalrekening. Aan 
alle rekeninghouders moeten duidelijke, 
informatieve documenten over de werking 
van de rekening worden verstrekt.

Or. en

Amendement 194
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Om hun recht op toegang tot een 
basisbetaalrekening uit te oefenen, mogen 
consumenten nog geen betaalrekening op 
hetzelfde grondgebied aanhouden. 
Wanneer het niet mogelijk is elektronische 
systemen te gebruiken om na te gaan of 
een consument al dan niet een 
betaalrekening aanhoudt, moeten 

(29) Om hun recht op toegang tot een 
basisbetaalrekening uit te oefenen, mogen 
consumenten nog geen betaalrekening op 
hetzelfde grondgebied aanhouden of moet 
hun daar de toegang tot een reguliere 
betaalrekening zijn ontzegd. Wanneer het 
niet mogelijk is elektronische systemen te 
gebruiken om na te gaan of een consument 
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betalingsdienstaanbieders een verklaring 
van de consumenten aanvaarden als een 
betrouwbaar middel om te controleren of 
ze nog geen betaalrekening aanhouden.

al dan niet een betaalrekening aanhoudt, 
moeten betalingsdienstaanbieders een 
verklaring van de consumenten aanvaarden 
als een betrouwbaar middel om te 
controleren of ze nog geen betaalrekening 
aanhouden. Zij moeten een echte band met 
de lidstaat van de 
betalingsdienstaanbieder aantonen.
In dit verband legt de consument het 
volgende voor:
i) een verklaring op erewoord als een 
betrouwbaar middel aan de hand waarvan 
de betalingsdienstaanbieder kan 
controleren of hij nog geen 
betaalrekening aanhoudt op basis van een 
doelgerichte toets waaruit de behoefte aan 
een betaalrekening met basisfuncties 
duidelijk blijkt; of
ii) een eenvoudige verklaring van ten 
minste één financiële instelling in de 
betrokken lidstaat waaruit blijkt dat de 
consument in de betrokken lidstaat de 
opening van een betaalrekening is 
geweigerd.
Er is onder meer sprake van een echte 
band met een lidstaat op basis van: 
nationaliteit, woonplaats, 
werkgerelateerde kwesties, inschrijving bij 
een instelling die onderwijs of een 
beroepsopleiding verzorgt, 
familiegerelateerde kwesties of een andere 
factor die een band met de betrokken 
lidstaat kan inhouden.

Or. en

Amendement 195
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Om hun recht op toegang tot een (29) Om hun recht op toegang tot een 
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basisbetaalrekening uit te oefenen, mogen 
consumenten nog geen betaalrekening op 
hetzelfde grondgebied aanhouden. 
Wanneer het niet mogelijk is elektronische 
systemen te gebruiken om na te gaan of 
een consument al dan niet een 
betaalrekening aanhoudt, moeten 
betalingsdienstaanbieders een verklaring 
van de consumenten aanvaarden als een 
betrouwbaar middel om te controleren of 
ze nog geen betaalrekening aanhouden.

basisbetaalrekening uit te oefenen, mogen 
consumenten nog geen betaalrekening in 
dezelfde lidstaat aanhouden of moet hun 
daar de toegang tot een reguliere 
betaalrekening zijn ontzegd. Zij moeten 
een toereikende band met de lidstaat van 
de betalingsdienstaanbieder aantonen 
wanneer zij een betaalrekening met 
basisfuncties aanvragen. Wanneer het niet 
mogelijk is elektronische systemen te 
gebruiken om na te gaan of een consument 
al dan niet een betaalrekening aanhoudt, 
moeten betalingsdienstaanbieders een 
verklaring van de consumenten aanvaarden 
als een betrouwbaar middel om te 
controleren of hun de toegang tot een
betaalrekening is ontzegd.

Or. en

Motivering

Het recht op een basisbankrekening moet alleen gelden als de consument niet reeds over een 
betaalrekening beschikt en als hem de toegang tot een reguliere bankrekening is ontzegd.

Amendement 196
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Om hun recht op toegang tot een 
basisbetaalrekening uit te oefenen, mogen 
consumenten nog geen betaalrekening op 
hetzelfde grondgebied aanhouden. 
Wanneer het niet mogelijk is elektronische 
systemen te gebruiken om na te gaan of 
een consument al dan niet een 
betaalrekening aanhoudt, moeten 
betalingsdienstaanbieders een verklaring 
van de consumenten aanvaarden als een 
betrouwbaar middel om te controleren of 
ze nog geen betaalrekening aanhouden.

(29) Om hun recht op toegang tot een 
basisbetaalrekening uit te oefenen, mogen 
consumenten nog geen betaalrekening in 
de Unie aanhouden en moeten zij 
aantonen dat hun het openen van een 
betaalrekening geweigerd is. Wanneer het 
niet mogelijk is elektronische systemen te 
gebruiken om na te gaan of een consument 
al dan niet een betaalrekening aanhoudt, 
moeten betalingsdienstaanbieders een 
verklaring van de consumenten aanvaarden 
als een betrouwbaar middel om te 
controleren of ze nog geen betaalrekening 
aanhouden. Na te hebben vastgesteld dat 
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er sprake is van behoefte bij de 
consument, moet de 
betalingsdienstaanbieder de klant een 
betaalrekening met basisfuncties 
aanbieden. 

Or. de

Amendement 197
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Om hun recht op toegang tot een 
basisbetaalrekening uit te oefenen, mogen 
consumenten nog geen betaalrekening op 
hetzelfde grondgebied aanhouden. 
Wanneer het niet mogelijk is elektronische 
systemen te gebruiken om na te gaan of 
een consument al dan niet een 
betaalrekening aanhoudt, moeten 
betalingsdienstaanbieders een verklaring 
van de consumenten aanvaarden als een 
betrouwbaar middel om te controleren of 
ze nog geen betaalrekening aanhouden.

(29) Om hun recht op toegang tot een 
basisbetaalrekening uit te oefenen, mogen 
consumenten nog geen betaalrekening in 
de EU aanhouden. Wanneer het niet 
mogelijk is elektronische systemen te 
gebruiken om na te gaan of een consument 
al dan niet een betaalrekening aanhoudt, 
moeten betalingsdienstaanbieders een 
verklaring van de consumenten aanvaarden 
als een betrouwbaar middel om te 
controleren of ze nog geen betaalrekening 
aanhouden.

Or. de

Amendement 198
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Om hun recht op toegang tot een 
basisbetaalrekening uit te oefenen, mogen 
consumenten nog geen betaalrekening op 
hetzelfde grondgebied aanhouden. 
Wanneer het niet mogelijk is elektronische 

(29) Om hun recht op toegang tot een 
basisbetaalrekening uit te oefenen, mogen 
consumenten nog geen betaalrekening op 
hetzelfde grondgebied aanhouden. 
Wanneer het niet mogelijk is elektronische 
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systemen te gebruiken om na te gaan of 
een consument al dan niet een 
betaalrekening aanhoudt, moeten 
betalingsdienstaanbieders een verklaring 
van de consumenten aanvaarden als een 
betrouwbaar middel om te controleren of 
ze nog geen betaalrekening aanhouden.

systemen te gebruiken om na te gaan of 
een consument al dan niet een 
betaalrekening aanhoudt, moeten 
betalingsdienstaanbieders een formele 
verklaring van de consumenten aanvaarden 
als een betrouwbaar middel om te 
controleren of ze nog geen betaalrekening 
aanhouden.

Or. en

Amendement 199
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Aan de consumenten moet toegang 
worden gewaarborgd tot een reeks 
basisbetalingsdiensten waarvoor door de 
lidstaten derwijze een minimumaantal 
verrichtingen wordt bepaald dat met zowel 
de behoeften van de consumenten als met 
de commerciële praktijken in de 
betrokken lidstaat rekening wordt 
gehouden. Naast deze lijst van 
minimumdiensten mogen de banken hun 
gebruikelijke kosten aanrekenen. Aan 
basisbetaalrekeningen gekoppelde diensten 
moeten de voorziening omvatten om te 
storten en geld op te nemen. De 
consumenten moeten in staat zijn essentiële 
betalingstransacties uit te voeren zoals het 
ontvangen van een inkomen of uitkeringen, 
het betalen van rekeningen of belastingen 
en het aankopen van goederen en diensten, 
onder meer via automatische afschrijving, 
overmaking en het gebruik van een 
betaalkaart. Dergelijke diensten moeten de 
aankoop van goederen en diensten online 
mogelijk maken en moeten consumenten 
de gelegenheid bieden via het platform 
voor online bankieren van de 
betalingsdienstaanbieder, indien 
beschikbaar, betaalopdrachten te initiëren. 

(30) Aan de consumenten moet toegang 
worden gewaarborgd tot een reeks 
basisbetalingsdiensten. Naast deze lijst van 
basisdiensten mogen de banken hun 
gebruikelijke kosten aanrekenen. Aan 
basisbetaalrekeningen gekoppelde diensten 
moeten de voorziening omvatten om te 
storten en geld op te nemen. De 
consumenten moeten in staat zijn essentiële 
betalingstransacties uit te voeren zoals het 
ontvangen van een inkomen of uitkeringen, 
het betalen van rekeningen of belastingen 
en het aankopen van goederen en diensten, 
onder meer via automatische afschrijving, 
overmaking en het gebruik van een 
betaalkaart. Dergelijke diensten moeten de 
aankoop van goederen en diensten online 
mogelijk maken en moeten consumenten 
de gelegenheid bieden via het platform 
voor online bankieren van de 
betalingsdienstaanbieder, indien 
beschikbaar, betaalopdrachten te initiëren. 
Een betaalrekening met basisfuncties mag 
evenwel niet tot online gebruik worden 
beperkt aangezien daardoor een 
belemmering voor consumenten zonder 
internettoegang zou ontstaan. 
Consumenten mag geen toegang tot een 
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Een betaalrekening met basisfuncties mag 
evenwel niet tot online gebruik worden 
beperkt aangezien daardoor een 
belemmering voor consumenten zonder 
internettoegang zou ontstaan. 
Consumenten mag geen toegang tot een 
voorschot in rekening-courant worden 
verleend wanneer zij over een 
betaalrekening met basisfuncties 
beschikken. De lidstaten mogen 
betalingsdienstaanbieders toestaan met 
betrekking tot betaalrekeningen met 
basisfuncties voor zeer kleine bedragen 
buffervoorzieningen aan te bieden.

voorschot in rekening-courant worden 
verleend wanneer zij over een 
betaalrekening met basisfuncties 
beschikken. De lidstaten mogen 
betalingsdienstaanbieders toestaan met 
betrekking tot betaalrekeningen met 
basisfuncties voor zeer kleine bedragen 
buffervoorzieningen aan te bieden. Zolang 
een betaalrekening met basisfuncties voor 
eigen gebruik door de consument dient, 
mag het aantal transacties dat in het 
kader van de voor die rekening geldende 
specifieke prijsvoorwaarden ten behoeve 
van de consument wordt verricht, niet aan 
beperkingen onderhevig zijn. 

Or. en

Amendement 200
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Aan de consumenten moet toegang 
worden gewaarborgd tot een reeks 
basisbetalingsdiensten waarvoor door de 
lidstaten derwijze een minimumaantal 
verrichtingen wordt bepaald dat met zowel 
de behoeften van de consumenten als met 
de commerciële praktijken in de betrokken 
lidstaat rekening wordt gehouden. Naast 
deze lijst van minimumdiensten mogen de 
banken hun gebruikelijke kosten 
aanrekenen. Aan basisbetaalrekeningen 
gekoppelde diensten moeten de 
voorziening omvatten om te storten en
geld op te nemen. De consumenten moeten 
in staat zijn essentiële betalingstransacties 
uit te voeren zoals het ontvangen van een 
inkomen of uitkeringen, het betalen van 
rekeningen of belastingen en het aankopen 
van goederen en diensten, onder meer via 
automatische afschrijving, overmaking en 
het gebruik van een betaalkaart. Dergelijke 

(30) Aan de consumenten moet toegang 
worden gewaarborgd tot een reeks 
basisbetalingsdiensten waarvoor door de 
lidstaten derwijze een minimumaantal 
verrichtingen wordt bepaald dat met zowel 
de behoeften van de consumenten als met 
de commerciële praktijken in de betrokken 
lidstaat rekening wordt gehouden. Naast 
deze lijst van minimumdiensten mogen de 
banken hun gebruikelijke kosten 
aanrekenen. Aan basisbetaalrekeningen 
gekoppelde diensten moeten de 
voorziening omvatten om geld in te leggen 
en op te nemen via de verschillende 
beschikbare kanalen. De consumenten 
moeten in staat zijn essentiële 
betalingstransacties uit te voeren zoals het 
ontvangen van een inkomen of uitkeringen, 
het betalen van rekeningen of belastingen 
en het aankopen van goederen en diensten, 
onder meer via automatische afschrijving, 
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diensten moeten de aankoop van goederen 
en diensten online mogelijk maken en 
moeten consumenten de gelegenheid 
bieden via het platform voor online 
bankieren van de betalingsdienstaanbieder, 
indien beschikbaar, betaalopdrachten te 
initiëren. Een betaalrekening met 
basisfuncties mag evenwel niet tot online 
gebruik worden beperkt aangezien 
daardoor een belemmering voor 
consumenten zonder internettoegang zou 
ontstaan. Consumenten mag geen toegang 
tot een voorschot in rekening-courant 
worden verleend wanneer zij over een 
betaalrekening met basisfuncties 
beschikken. De lidstaten mogen 
betalingsdienstaanbieders toestaan met 
betrekking tot betaalrekeningen met 
basisfuncties voor zeer kleine bedragen 
buffervoorzieningen aan te bieden.

overmaking, met inbegrip van 
doorlopende opdrachten, en het gebruik 
van een op naam afgegeven 
betaalinstrument (zoals een betaalkaart of 
een softwareproduct). Dergelijke diensten 
moeten de aankoop van goederen en 
diensten online mogelijk maken en moeten 
consumenten de gelegenheid bieden via het 
platform voor online bankieren van de 
betalingsdienstaanbieder, indien 
beschikbaar, betaalopdrachten te initiëren. 
Een betaalrekening met basisfuncties mag 
evenwel niet tot online gebruik worden 
beperkt aangezien daardoor een 
belemmering voor consumenten zonder 
internettoegang zou ontstaan. 
Consumenten mag geen toegang tot een 
voorschot in rekening-courant worden 
verleend wanneer zij over een 
betaalrekening met basisfuncties 
beschikken. De lidstaten mogen 
betalingsdienstaanbieders toestaan met 
betrekking tot betaalrekeningen met 
basisfuncties voor zeer kleine bedragen 
buffervoorzieningen aan te bieden mits de 
kosten voor dergelijke geldmiddelen apart 
aan de consument bekend worden 
gemaakt en op zijn minst even gunstig zijn 
als de door de aanbieder in rekening 
gebrachte kosten voor een voorschot in 
rekening-courant.

Or. en

Amendement 201
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Om ervoor te zorgen dat 
basisbetaalrekeningen voor zoveel 
mogelijk consumenten beschikbaar zijn, 
moeten ze kosteloos of tegen redelijke 
kosten worden aangeboden. Bovendien 

(31) Om ervoor te zorgen dat 
basisbetaalrekeningen voor zoveel 
mogelijk consumenten beschikbaar zijn, 
moeten ze kosteloos of tegen redelijke 
kosten worden aangeboden. Bovendien 
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moeten alle extra kosten voor de 
consument wegens niet-naleving van de 
voorwaarden van het contract redelijk zijn. 
De lidstaten moeten volgens nationale 
omstandigheden vaststellen wat redelijke 
kosten zijn. Met het oog op consistentie en 
efficiëntie bij de uitvoering van het 
beginsel van redelijke kosten, moet de 
EBA worden belast met het geven van 
richtsnoeren ten aanzien van de in deze 
richtlijn vastgestelde algemene criteria.

moeten alle extra kosten voor de 
consument wegens niet-naleving van de 
voorwaarden van het contract redelijk zijn 
en mogen zij in geen geval hoger zijn dan 
de kosten zoals die zijn vastgesteld in het 
kader van het reguliere prijsbeleid van de 
aanbieder. Betalingsdienstaanbieders 
moeten worden verplicht ervoor te zorgen 
dat de betaalrekening met basisfuncties 
van alle producten die zij aanbieden te 
allen tijde de meest gunstige rekening 
voor het verrichten van elementaire 
betalingstransacties is. Er moet een 
redelijk maximum worden vastgesteld 
voor het totale bedrag aan kosten dat 
jaarlijks door een 
betalingsdienstaanbieder aan de 
consument in rekening mag worden 
gebracht in verband met het aanhouden 
van een betaalrekening met basisfuncties.
De lidstaten moeten volgens nationale 
omstandigheden, rekening houdend met 
onder meer het gemiddelde inkomen van 
mensen die het risico van armoede of 
sociale uitsluiting lopen, vaststellen wat 
redelijke kosten zijn en wat een redelijk 
maximum vormt voor het totale bedrag 
aan kosten per jaar. Met het oog op 
consistentie en efficiëntie bij de uitvoering 
van het beginsel van redelijke kosten, moet 
de EBA worden belast met het geven van 
richtsnoeren ten aanzien van de in deze 
richtlijn vastgestelde algemene criteria.

Or. en

Amendement 202
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De betalingsdienstaanbieder mag 
alleen in specifieke omstandigheden, zoals 
de niet-naleving van wetgeving inzake het 

(32) De betalingsdienstaanbieder mag 
alleen in specifieke omstandigheden, 
bijvoorbeeld in het geval van niet-naleving 



AM\1002483NL.doc 71/178 PE516.948v02-00

NL

witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme of inzake de preventie en 
opsporing van misdrijven, weigeren een 
contract voor een betaalrekening met 
basisfuncties te openen of moet dit in 
dergelijke omstandigheden beëindigen. 
Zelfs in die gevallen kan een weigering 
alleen worden gerechtvaardigd indien de 
consument niet aan de bepalingen van die 
wetgeving voldoet en niet omdat de 
procedure om na te gaan of de wetgeving is 
nageleefd te belastend of te kostbaar is.

van wetgeving inzake het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme of 
inzake de preventie en opsporing van 
misdrijven of wanneer de consument geen 
toegang tot een betaalrekening is ontzegd, 
weigeren een contract voor een 
betaalrekening met basisfuncties te openen 
of moet dit in dergelijke omstandigheden 
beëindigen. Zelfs in die gevallen kan een 
weigering alleen worden gerechtvaardigd 
indien de consument niet aan de 
bepalingen van die wetgeving voldoet en 
niet omdat de procedure om na te gaan of 
de wetgeving is nageleefd te belastend of te 
kostbaar is.

Or. en

Amendement 203
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Door de lidstaten en de 
betalingsdienstaanbieders moet aan de 
consumenten duidelijke en begrijpelijke 
informatie over het recht op een 
bankrekening met basisfuncties worden 
verstrekt. De informatie moet betrekking 
hebben op de voornaamste functies en 
voorwaarden voor het gebruik van de 
rekening en ook de stappen die de 
consumenten moeten volgen om hun recht 
op het openen van een betaalrekening met 
basisfuncties uit te oefenen. Met name 
moeten de consumenten erover worden 
geïnformeerd dat de aankoop van extra 
diensten niet verplicht is om toegang te 
verkrijgen tot een betaalrekening met 
basisfuncties.

(33) Door de lidstaten en de 
betalingsdienstaanbieders moet aan de 
consumenten duidelijke en begrijpelijke 
informatie over de beschikbaarheid van
een bankrekening met basisfuncties 
worden verstrekt. De informatie moet 
betrekking hebben op de voornaamste 
functies en voorwaarden voor het gebruik 
van de rekening en ook de stappen die de 
consumenten moeten volgen om hun recht 
op het openen van een betaalrekening met 
basisfuncties uit te oefenen. Met name 
moeten de consumenten erover worden 
geïnformeerd dat de aankoop van extra 
diensten niet verplicht is om toegang te 
verkrijgen tot een betaalrekening met 
basisfuncties.

Or. en
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Amendement 204
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Waar nodig en in het bijzonder 
ten behoeve van personen zonder vaste 
verblijfplaats moeten de lidstaten niet-
discriminerende en flexibele 
mechanismen invoeren om consumenten 
te helpen aan de 
klantenonderzoeksvereisten in verband 
met betaalrekeningen met basisfuncties te 
voldoen, met gelijktijdige inachtneming 
van de wetgeving inzake het witwassen 
van geld en financiering van terrorisme.

Or. en

Amendement 205
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 ter) Om een passende dienstverlening 
aan klanten met een betaalrekening met 
basisfuncties te waarborgen, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat de betrokken 
personeelsleden bij 
betalingsdienstaanbieders die dergelijke 
rekeningen aanbieden, daar specifieke 
scholing voor krijgen, alsook voldoende 
tijd en redelijkerwijze aangepaste 
verkoopdoelstellingen.

Or. en

Amendement 206
Werner Langen
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om de in deze richtlijn vastgestelde 
doelstellingen te verwezenlijken, moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag aan de Commissie worden 
gedelegeerd met betrekking tot het 
bepalen van de gestandaardiseerde 
terminologie op EU-niveau voor 
betalingsdiensten die een aantal lidstaten 
gemeenschappelijk hebben en de 
gerelateerde definities van deze termen.

Schrappen

Or. de

Amendement 207
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om de in deze richtlijn vastgestelde 
doelstellingen te verwezenlijken, moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag aan de Commissie worden 
gedelegeerd met betrekking tot het 
bepalen van de gestandaardiseerde 
terminologie op EU-niveau voor 
betalingsdiensten die een aantal lidstaten 
gemeenschappelijk hebben en de 
gerelateerde definities van deze termen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het staat niet vast dat de voordelen van de standaardisatie van de terminologie werkelijk 
opwegen tegen de daaraan verbonden kosten.
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Amendement 208
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om de in deze richtlijn vastgestelde 
doelstellingen te verwezenlijken, moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag aan de Commissie worden 
gedelegeerd met betrekking tot het bepalen
van de gestandaardiseerde terminologie op 
EU-niveau voor betalingsdiensten die een 
aantal lidstaten gemeenschappelijk hebben 
en de gerelateerde definities van deze 
termen.

(36) Om de in deze richtlijn vastgestelde 
doelstellingen te verwezenlijken, moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag aan de Commissie worden 
gedelegeerd met betrekking tot het 
opstellen van de gestandaardiseerde EU-
lijst van definities van betalingsdiensten 
die een aantal lidstaten gemeenschappelijk 
hebben.

Or. en

Amendement 209
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Om eenvormige voorwaarden voor de 
uitvoering van deze richtlijn te 
waarborgen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend. Deze bevoegdheden hebben 
betrekking op de definitie van het formaat 
van het informatiedocument betreffende 
de kosten, het gemeenschappelijke 
symbool en de volgorde waarin de daarin 
opgenomen diensten worden 
gepresenteerd, alsmede op het formaat 
van de kostenstaat, het 
gemeenschappelijke symbool ervan en de 
volgorde waarin de diensten die het bevat 
worden gepresenteerd. Deze 

Schrappen
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bevoegdheden dienen te worden 
uitgeoefend volgens Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

Or. en

Motivering

Het staat niet vast dat de voordelen van de standaardisatie van de terminologie werkelijk 
opwegen tegen de daaraan verbonden kosten.

Amendement 210
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Binnen drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn en 
vervolgens om de twee jaar, dienen de 
lidstaten betrouwbare jaarstatistieken te 
verkrijgen over de werking van de bij deze 
richtlijn ingevoerde maatregelen. Zij 
moeten alle relevante informatiebronnen 
gebruiken en die informatie aan de 
Commissie meedelen.

(38) Binnen twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn en 
vervolgens om de twee jaar, dienen de 
lidstaten betrouwbare jaarstatistieken te 
verkrijgen over de werking van de bij deze 
richtlijn ingevoerde maatregelen. Zij 
moeten alle relevante informatiebronnen 
gebruiken en die informatie aan de 
Commissie meedelen.

Or. en

Amendement 211
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn moet een toetsing ervan 
plaatsvinden om rekening te houden met 
marktontwikkelingen, zoals het ontstaan 
van nieuwe soorten betaalrekeningen en 
betalingsdiensten, alsook ontwikkelingen 
op andere gebieden van het uniale recht en 
de ervaringen van de lidstaten. Bij de 
toetsing dient te worden nagegaan of door 
de ingevoerde maatregelen de consument 
een beter inzicht heeft in de 
betaalrekeningkosten, of betaalrekeningen 
vergelijkbaarder zijn geworden en of 
gemakkelijker van rekening kan worden 
overgestapt. Er moet daarbij ook worden 
nagegaan hoeveel basisbetaalrekeningen 
zijn geopend, mede door consumenten die 
voorheen niet over een bankrekening 
beschikten. Daarbij moet eveneens worden 
nagegaan of gedurende een langere 
periode verlengde termijnen moeten 
worden behouden voor 
betalingsdienstaanbieders die 
grensoverschrijdend overstappen 
verrichten. Eveneens moet daarbij worden 
beoordeeld of de bepalingen betreffende de 
informatie die moet worden verstrekt door 
betalingsdienstaanbieders wanneer zij 
pakketproducten aanbieden toereikend zijn 
dan wel of bijkomende maatregelen nodig 
zijn. De Commissie moet een verslag 
indienen bij het Europees Parlement en de 
Raad, in voorkomend geval vergezeld van 
wetgevingsvoorstellen.

(39) Vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn moet een toetsing ervan 
plaatsvinden om rekening te houden met 
marktontwikkelingen, zoals het ontstaan 
van nieuwe soorten betaalrekeningen en 
betalingsdiensten, alsook ontwikkelingen 
op andere gebieden van het uniale recht en 
de ervaringen van de lidstaten. Bij de 
toetsing dient te worden nagegaan of door 
de ingevoerde maatregelen de consument 
een beter inzicht heeft in de 
betaalrekeningkosten, of betaalrekeningen 
vergelijkbaarder zijn geworden en of 
gemakkelijker van rekening kan worden 
overgestapt. Er moet daarbij ook worden 
nagegaan hoeveel basisbetaalrekeningen 
zijn geopend, mede door consumenten die 
voorheen niet over een bankrekening 
beschikten. Eveneens moet daarbij worden 
beoordeeld of de bepalingen betreffende de 
informatie die moet worden verstrekt door 
betalingsdienstaanbieders wanneer zij 
pakketproducten aanbieden toereikend zijn 
dan wel of bijkomende maatregelen nodig 
zijn. Tevens dient een studie te worden 
uitgevoerd om te onderzoeken of er vraag 
bestaat naar een grensoverschrijdende 
overstapservice, of dat de bestaande 
situatie in de behoeften van de 
consumenten voorziet. De Commissie 
moet een verslag indienen bij het Europees 
Parlement en de Raad, in voorkomend 
geval vergezeld van 
wetgevingsvoorstellen.

Or. en

Amendement 212
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn moet een toetsing ervan 
plaatsvinden om rekening te houden met 
marktontwikkelingen, zoals het ontstaan 
van nieuwe soorten betaalrekeningen en 
betalingsdiensten, alsook ontwikkelingen 
op andere gebieden van het uniale recht en 
de ervaringen van de lidstaten. Bij de 
toetsing dient te worden nagegaan of door 
de ingevoerde maatregelen de consument 
een beter inzicht heeft in de 
betaalrekeningkosten, of betaalrekeningen 
vergelijkbaarder zijn geworden en of 
gemakkelijker van rekening kan worden 
overgestapt. Er moet daarbij ook worden 
nagegaan hoeveel basisbetaalrekeningen 
zijn geopend, mede door consumenten die 
voorheen niet over een bankrekening 
beschikten. Daarbij moet eveneens worden 
nagegaan of gedurende een langere periode 
verlengde termijnen moeten worden 
behouden voor betalingsdienstaanbieders 
die grensoverschrijdend overstappen 
verrichten. Eveneens moet daarbij worden
beoordeeld of de bepalingen betreffende de 
informatie die moet worden verstrekt door 
betalingsdienstaanbieders wanneer zij 
pakketproducten aanbieden toereikend zijn 
dan wel of bijkomende maatregelen nodig 
zijn. De Commissie moet een verslag 
indienen bij het Europees Parlement en de 
Raad, in voorkomend geval vergezeld van 
wetgevingsvoorstellen.

(39) Drie jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn moet een toetsing ervan 
plaatsvinden om rekening te houden met 
marktontwikkelingen, zoals het ontstaan 
van nieuwe soorten betaalrekeningen en 
betalingsdiensten, alsook ontwikkelingen 
op andere gebieden van het uniale recht en 
de ervaringen van de lidstaten. Bij de 
toetsing dient te worden nagegaan of door 
de ingevoerde maatregelen de consument 
een beter inzicht heeft in de 
betaalrekeningkosten, of betaalrekeningen 
vergelijkbaarder zijn geworden en of 
gemakkelijker van rekening kan worden 
overgestapt. Er moet daarbij ook worden 
nagegaan hoeveel basisbetaalrekeningen 
zijn geopend, mede door consumenten die 
voorheen niet over een bankrekening 
beschikten. Daarbij moet eveneens worden 
nagegaan of gedurende een langere periode 
verlengde termijnen moeten worden 
behouden voor betalingsdienstaanbieders 
die grensoverschrijdend overstappen 
verrichten. Eveneens moet daarbij worden 
beoordeeld of de bepalingen betreffende de 
informatie die moet worden verstrekt door 
betalingsdienstaanbieders wanneer zij 
pakketproducten aanbieden toereikend zijn 
dan wel of bijkomende maatregelen nodig 
zijn. De Commissie moet een verslag 
indienen bij het Europees Parlement en de 
Raad, in voorkomend geval vergezeld van 
wetgevingsvoorstellen.

Or. en

Amendement 213
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn moet een toetsing ervan 
plaatsvinden om rekening te houden met 
marktontwikkelingen, zoals het ontstaan 
van nieuwe soorten betaalrekeningen en 
betalingsdiensten, alsook ontwikkelingen 
op andere gebieden van het uniale recht en 
de ervaringen van de lidstaten. Bij de 
toetsing dient te worden nagegaan of door 
de ingevoerde maatregelen de consument 
een beter inzicht heeft in de 
betaalrekeningkosten, of betaalrekeningen 
vergelijkbaarder zijn geworden en of 
gemakkelijker van rekening kan worden 
overgestapt. Er moet daarbij ook worden 
nagegaan hoeveel basisbetaalrekeningen 
zijn geopend, mede door consumenten die 
voorheen niet over een bankrekening 
beschikten. Daarbij moet eveneens worden 
nagegaan of gedurende een langere periode 
verlengde termijnen moeten worden 
behouden voor betalingsdienstaanbieders 
die grensoverschrijdend overstappen 
verrichten. Eveneens moet daarbij worden 
beoordeeld of de bepalingen betreffende de 
informatie die moet worden verstrekt door 
betalingsdienstaanbieders wanneer zij 
pakketproducten aanbieden toereikend zijn 
dan wel of bijkomende maatregelen nodig 
zijn. De Commissie moet een verslag 
indienen bij het Europees Parlement en de 
Raad, in voorkomend geval vergezeld van 
wetgevingsvoorstellen.

(39) Vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn moet een toetsing ervan 
plaatsvinden om rekening te houden met 
marktontwikkelingen, zoals het ontstaan 
van nieuwe soorten betaalrekeningen en 
betalingsdiensten, alsook ontwikkelingen 
op andere gebieden van het uniale recht en 
de ervaringen van de lidstaten. Bij de 
toetsing dient te worden nagegaan of door 
de ingevoerde maatregelen de consument 
een beter inzicht heeft in de 
betaalrekeningkosten, of betaalrekeningen 
vergelijkbaarder zijn geworden en of 
gemakkelijker van rekening kan worden 
overgestapt. Er moet daarbij ook worden 
nagegaan hoeveel basisbetaalrekeningen 
zijn geopend, mede door consumenten die 
voorheen niet over een bankrekening 
beschikten, hoe lang dit soort rekeningen 
zijn aangehouden, hoeveel aanvragen 
voor het openen van 
basisbetaalrekeningen geweigerd zijn, 
hoeveel van die rekeningen ontbonden 
zijn, en wat de redenen daarvoor en de 
bijbehorende kosten waren. Daarbij moet 
eveneens worden nagegaan of gedurende 
een langere periode verlengde termijnen 
moeten worden behouden voor 
betalingsdienstaanbieders die 
grensoverschrijdend overstappen 
verrichten. Eveneens moet daarbij worden 
beoordeeld of de bepalingen betreffende de 
informatie die moet worden verstrekt door 
betalingsdienstaanbieders wanneer zij 
pakketproducten aanbieden toereikend zijn 
dan wel of bijkomende maatregelen nodig 
zijn. De Commissie moet een verslag 
indienen bij het Europees Parlement en de 
Raad, in voorkomend geval vergezeld van 
wetgevingsvoorstellen.

Or. fr
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Amendement 214
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn moet een toetsing ervan 
plaatsvinden om rekening te houden met 
marktontwikkelingen, zoals het ontstaan 
van nieuwe soorten betaalrekeningen en 
betalingsdiensten, alsook ontwikkelingen 
op andere gebieden van het uniale recht en 
de ervaringen van de lidstaten. Bij de 
toetsing dient te worden nagegaan of door 
de ingevoerde maatregelen de consument 
een beter inzicht heeft in de 
betaalrekeningkosten, of betaalrekeningen 
vergelijkbaarder zijn geworden en of 
gemakkelijker van rekening kan worden 
overgestapt. Er moet daarbij ook worden 
nagegaan hoeveel basisbetaalrekeningen 
zijn geopend, mede door consumenten die 
voorheen niet over een bankrekening 
beschikten. Daarbij moet eveneens worden 
nagegaan of gedurende een langere 
periode verlengde termijnen moeten 
worden behouden voor 
betalingsdienstaanbieders die 
grensoverschrijdend overstappen 
verrichten. Eveneens moet daarbij worden 
beoordeeld of de bepalingen betreffende de 
informatie die moet worden verstrekt door 
betalingsdienstaanbieders wanneer zij 
pakketproducten aanbieden toereikend zijn 
dan wel of bijkomende maatregelen nodig 
zijn. De Commissie moet een verslag 
indienen bij het Europees Parlement en de 
Raad, in voorkomend geval vergezeld van 
wetgevingsvoorstellen.

(39) Vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn moet een toetsing ervan 
plaatsvinden om rekening te houden met 
marktontwikkelingen, zoals het ontstaan 
van nieuwe soorten betaalrekeningen en 
betalingsdiensten, alsook ontwikkelingen 
op andere gebieden van het uniale recht en 
de ervaringen van de lidstaten. Bij de 
toetsing dient te worden nagegaan of door
de ingevoerde maatregelen de consument 
een beter inzicht heeft in de 
betaalrekeningkosten, of betaalrekeningen 
vergelijkbaarder zijn geworden en of 
gemakkelijker van rekening kan worden 
overgestapt. Er moet daarbij ook worden 
nagegaan hoeveel basisbetaalrekeningen 
zijn geopend, mede door consumenten die 
voorheen niet over een bankrekening 
beschikten. Eveneens moet daarbij worden 
beoordeeld of de bepalingen betreffende de 
informatie die moet worden verstrekt door 
betalingsdienstaanbieders wanneer zij 
pakketproducten aanbieden toereikend zijn 
dan wel of bijkomende maatregelen nodig 
zijn. De Commissie moet een verslag 
indienen bij het Europees Parlement en de 
Raad, in voorkomend geval vergezeld van 
wetgevingsvoorstellen.

Or. en

Amendement 215
Sven Giegold
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) Financiële diensten zijn complexe 
producten en daarom moeten aan de 
consumenten adviezen van goede kwaliteit 
worden verstrekt. Bovendien moet de 
concurrentie in de sector 
betalingsdiensten worden bevorderd 
teneinde innovatie te stimuleren en voor 
redelijke prijzen voor de consument te 
zorgen. Vergelijkingswebsites voor 
betaalrekeningen kunnen een nuttig 
hulpmiddel zijn om de doelstellingen 
inzake concurrentie en kwaliteit te 
bereiken, indien dergelijke websites niet 
alleen rekening houden met 
prijsindicatoren, maar ook met 
indicatoren voor de kwaliteit van de 
geboden diensten. Tegen deze 
achtergrond is het van cruciaal belang dat 
de door vergelijkingswebsites gebruikte 
indicatoren ook indicatoren omvatten die 
bijvoorbeeld betrekking hebben op het 
netwerk van vestigingen van een 
betalingsdienstaanbieder. 

Or. en

Amendement 216
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 ter) Het is niet alleen belangrijk om de 
consument bewuster te maken van de 
soorten diensten en de kosten daarvan, 
maar ook om ervoor te zorgen dat de 
keuze voor de bank via welke hij zaken 
doet, vaak dezelfde bank als die waar hij 
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een betaalrekening aanhoudt, is 
gebaseerd op informatie over de algemene 
financiële kracht van de bank. Hierdoor 
kunnen de consumenten druk uitoefenen, 
wat voor ondernemingen één van de 
sterkste prikkels voor veranderingen 
vormt, naast druk door investeerders en 
toezichthouders, die kredietinstellingen 
aanmoedigt om te concurreren op het vlak 
van institutionele kracht en kosten en 
kwaliteit van diensten. Met het oog hierop 
is het gepast dat de Commissie een 
evaluatie maakt van de opties voor de 
invoering van een Europese indicator 
inzake de institutionele kracht van 
kredietinstellingen die is gebaseerd op een 
beoordeling door de toezichthouders van 
onder meer de kapitaaltoereikendheid, de 
kwaliteit van de activa, governance en 
risicobeheer alsook inkomsten en 
liquiditeitspositie, en die wordt 
gepresenteerd in eenvoudige, goed 
begrijpelijke vorm, zoals een 
stoplichtsysteem, en erop gericht is de 
consumenten van dergelijke informatie te 
voorzien als aanvulling op de 
transparante informatie over de kosten 
van een betaalrekening en andere 
retailbankdiensten.

Or. en

Motivering

Wanneer het overstappen van betaalrekening wordt vergemakkelijkt, mag dit er – gezien het 
feit dat consumenten de meeste zaken regelen via de bank waar zij een betaalrekening 
aanhouden – niet toe leiden dat banken alleen op het punt van kosten met elkaar concurreren. 
De keuze van de consument moet ook zijn gebaseerd op beknopte informatie over de 
financiële kracht van de bank. Het systeem "CAMELS" dat door de Amerikaanse Federal 
Deposit Insurance Corporation (US FDIC) en de Amerikaanse centrale bank voor 
toezichtdoeleinden wordt gebruikt, bevat voorbeelden van categorieën die, bijvoorbeeld in de 
vorm van een stoplichtsysteem, zouden kunnen worden weergegeven in de informatie voor de 
consument.

Amendement 217
Syed Kamall
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn stelt met betrekking tot de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
kosten die aan de consumenten worden 
aangerekend voor de betaalrekeningen die 
zij binnen de Europese Unie aanhouden en 
die door in de Unie gevestigde 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangeboden en met betrekking tot het 
overstappen van betaalrekening binnen de 
Unie regels vast.

1. Deze richtlijn stelt met betrekking tot de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
kosten die aan de consumenten worden 
aangerekend voor de betaalrekeningen die 
zij binnen de Europese Unie aanhouden en 
die door in de Unie gevestigde
betalingsdienstaanbieders worden 
aangeboden en met betrekking tot het 
overstappen van betaalrekening binnen een 
lidstaat regels vast.

Or. en

Motivering

Een grensoverschrijdende overstapservice zou met enorme kosten en risico's gepaard gaan, 
maar weinig tastbare voordelen opleveren, gezien de beperkte vraag naar een dergelijke 
grensoverschrijdende service. Bovendien zullen grensoverschrijdende transacties worden 
vergemakkelijkt door de toepassing van Verordening (EU) nr. 260/2012.

Amendement 218
Werner Langen, Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn stelt met betrekking tot de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
kosten die aan de consumenten worden 
aangerekend voor de betaalrekeningen die 
zij binnen de Europese Unie aanhouden en 
die door in de Unie gevestigde 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangeboden en met betrekking tot het 
overstappen van betaalrekening binnen de 
Unie regels vast.

1. Deze richtlijn stelt met betrekking tot de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
kosten die aan de consumenten worden 
aangerekend voor de betaalrekeningen die 
zij binnen de Europese Unie aanhouden en 
die door in de Unie gevestigde 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangeboden en met betrekking tot het 
overstappen van betaalrekening binnen een 
lidstaat regels vast.

Or. de
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Amendement 219
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn stelt met betrekking tot de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
kosten die aan de consumenten worden 
aangerekend voor de betaalrekeningen die 
zij binnen de Europese Unie aanhouden en 
die door in de Unie gevestigde 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangeboden en met betrekking tot het 
overstappen van betaalrekening binnen de 
Unie regels vast.

1. Deze richtlijn stelt met betrekking tot de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
kosten die aan de consumenten worden
aangerekend voor de betaalrekeningen die 
zij binnen de Europese Unie aanhouden en 
die door in de Unie gevestigde 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangeboden en met betrekking tot het 
overstappen van betaalrekening binnen een 
lidstaat regels vast.

Or. en

Amendement 220
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn stelt met betrekking tot de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
kosten die aan de consumenten worden 
aangerekend voor de betaalrekeningen die 
zij binnen de Europese Unie aanhouden en 
die door in de Unie gevestigde 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangeboden en met betrekking tot het 
overstappen van betaalrekening binnen de 
Unie regels vast.

1. Deze richtlijn stelt met betrekking tot de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
kosten die aan de consumenten worden 
aangerekend voor de betaalrekeningen die 
zij binnen de Europese Unie aanhouden en 
die door in de Unie gevestigde 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangeboden en met betrekking tot het 
overstappen van betaalrekening binnen een 
lidstaat regels vast.

Or. en

Amendement 221
Jean-Paul Gauzès
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn stelt met betrekking tot de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
kosten die aan de consumenten worden 
aangerekend voor de betaalrekeningen die 
zij binnen de Europese Unie aanhouden en 
die door in de Unie gevestigde 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangeboden en met betrekking tot het 
overstappen van betaalrekening binnen de 
Unie regels vast.

1. Deze richtlijn stelt met betrekking tot de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
kosten die aan de consumenten worden 
aangerekend voor de betaalrekeningen die 
zij binnen de Europese Unie aanhouden en 
die door in de Unie gevestigde 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangeboden en met betrekking tot het 
overstappen van betaalrekening binnen een 
lidstaat regels vast.

Or. en

Amendement 222
Sari Essayah, Sampo Terho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn stelt met betrekking tot de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
kosten die aan de consumenten worden 
aangerekend voor de betaalrekeningen die 
zij binnen de Europese Unie aanhouden en 
die door in de Unie gevestigde 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangeboden en met betrekking tot het 
overstappen van betaalrekening binnen de 
Unie regels vast.

1. Deze richtlijn stelt met betrekking tot de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
kosten die aan de consumenten worden 
aangerekend voor de betaalrekeningen die 
zij binnen de Europese Unie aanhouden en 
die door in de Unie gevestigde 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangeboden en met betrekking tot het 
overstappen van betaalrekening binnen een 
lidstaat regels vast.

Or. en

Amendement 223
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn bepaalt tevens een kader 
voor de regels en voorwaarden volgens 
welke de lidstaten voor de consumenten 
een recht waarborgen om in de Unie een 
betaalrekening met basisfuncties te openen 
en te gebruiken.

2. Deze richtlijn bepaalt tevens een kader 
voor de regels en voorwaarden volgens 
welke de lidstaten voor de consumenten 
een recht waarborgen om in een lidstaat
een betaalrekening met basisfuncties te 
openen en te gebruiken.

Or. en

Amendement 224
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Onverminderd de specifieke 
bepalingen van de artikelen 15 tot en met 
19 wordt een betaalrekening met 
basisfuncties voor de toepassing van deze 
richtlijn beschouwd als een 
betaalrekening.

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden gemaakt dat de bepalingen inzake transparantie in hoofdstuk II en 
inzake het overstappen van bankrekening in hoofdstuk III ook van toepassing zijn op 
betaalrekeningen met basisfuncties. Dit komt niet duidelijk naar voren in het 
Commissievoorstel.

Amendement 225
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Teneinde aan de vereisten van deze 
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richtlijn te voldoen, zorgen de lidstaten 
ervoor dat betalingsdienstaanbieders 
toegang hebben tot uitgebreide, 
functionele databases aan de hand 
waarvan zij het adres, de identiteit en de 
kredietwaardigheid van consumenten in 
de betrokken lidstaat kunnen verifiëren 
ter ondersteuning van fraudepreventie, de 
controle of de consumenten hun 
kredietverplichtingen nakomen, en de 
naleving door de 
betalingsdienstaanbieders van hun 
verplichtingen uit hoofde van Richtlijn 
2005/60/EG. De voorwaarden voor de 
toegang tot die databases zijn niet-
discriminerend. Verplichte velden in deze 
databases zijn onder meer naam, adres, 
geboortedatum, lidstaat van verblijf en 
nationaliteit. 
Tevens stelt de toegang tot dergelijke 
databases de lidstaten in staat om te 
voldoen aan de vereisten van artikel 16 
van de richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad inzake 
woningkredietovereenkomsten.

Or. en

Motivering

Ter voorkoming van het witwassen van geld en andere criminele activiteiten kan een 
dergelijke database de betalingsdienstaanbieders helpen om na te trekken of de consumenten 
rechtmatig een basisbetaalrekening aanvragen. Dit is met name van belang wanneer een bank 
in het verleden nog geen diensten heeft verricht voor een consument.

Amendement 226
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "betaalrekening" een op naam van één 
of meer betalingsdienstgebruikers 
aangehouden rekening die voor de 
uitvoering van betalingstransacties wordt 

(b) "betaalrekening" een op naam van één 
of meer betalingsdienstgebruikers 
aangehouden rekening die voor de 
uitvoering van betalingstransacties wordt 
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gebruikt; gebruikt; Voor de toepassing van deze 
richtlijn wordt onder "betaalrekening"
niet verstaan:
i) een rekening die hoofdzakelijk is 
bestemd als deposito- of spaarrekening,
ii) een kredietkaart;
iii) een gecombineerde betaal-, spaar- en 
kredietrekening ("current account 
mortgage"), of
iv) een elektronische portemonnee, e-geld 
of een elektronische betaalkaart;

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van de richtlijn dient te worden beperkt tot betaalrekeningen.

Amendement 227
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) "betaalrekening met 
basisfuncties": een rekening-courant 
waarbij de financiële dienstverlening 
beperkt is tot het inleggen en het opnemen 
van geld, 
automatischeafschrijvingstransacties, een 
betaalkaart met onmiddellijke debitering, 
onlinebetalingen, overmakingen en 
doorlopende opdrachten;

Or. en

Amendement 228
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) "aan de betaalrekening gekoppelde 
diensten": alle diensten die verband 
houden met een betaalrekening, met 
inbegrip van betalingsdiensten;

Or. en

Motivering

De Europese consumentenorganisatie BEUC stelt voor de term "aan de betaalrekening 
gekoppelde diensten" te gebruiken in plaats van "betalingsdiensten", aangezien de 
eerstgenoemde term in de onderhavige context preciezer is. Zo zijn bijvoorbeeld een 
betaalkaartverzekering en een rekening-courantkrediet geen betalingsdiensten, maar zij 
moeten wel onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen als aan de betaalrekening 
gekoppelde diensten.

Amendement 229
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) "aan de betaalrekening gekoppelde 
diensten": alle diensten die verband 
houden met een betaalrekening, met 
inbegrip van betalingsdiensten;

Or. en

Amendement 230
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) "betalingsdienstaanbieder": een (e) "betalingsdienstaanbieder": een 
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betalingsdienstaanbieder als omschreven in
artikel 4, lid 9, van Richtlijn 2007/64/EG;

betalingsdienstaanbieder als omschreven in 
artikel 4, lid 9, van Richtlijn 2007/64/EG; 
betalingsdienstaanbieders die slechts 
rekeningen voor elektronische online 
betalingen aanbieden vallen niet onder 
het toepassingsgebied van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 231
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) "overbrengende 
betalingsdienstaanbieder": de 
betalingsdienstaanbieder van wie de 
informatie betreffende alle of sommige 
terugkerende betalingen wordt 
overgebracht;

(g) "overbrengende 
betalingsdienstaanbieder": de huidige
betalingsdienstaanbieder van de
consument die informatie betreffende alle 
of sommige terugkerende betalingen
overbrengt aan de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder;

Or. en

Motivering

Indien de consument vaak van aanbieder is overgestapt, moet de vorige aanbieder in de keten 
niet verantwoordelijk zijn voor de nieuwe overdracht van gegevens, aangezien de 
verantwoordelijkheid voor de betalingen reeds is overgegaan op de huidige 
betalingsdienstaanbieder.

Amendement 232
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) "ontvangende 
betalingsdienstaanbieder": de 
betalingsdienstaanbieder aan wie de 

(h) "ontvangende 
betalingsdienstaanbieder": de nieuwe
betalingsdienstaanbieder waarmee de 
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informatie betreffende alle of sommige 
terugkerende betalingen wordt 
overgebracht;

consument een overeenkomst sluit over 
het openen van een betaalrekening en aan 
wie de informatie betreffende alle of 
sommige terugkerende betalingen wordt 
overgebracht door de overbrengende 
betalingsdienstaanbieder;

Or. en

Amendement 233
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) "kosten": de eventuele kosten die door 
de consument aan de 
betalingsdienstaanbieder verschuldigd zijn 
voor het aanbieden van betalingsdiensten 
of voor met betrekking tot een 
betaalrekening uitgevoerde transacties;

(k) "kosten": alle eventuele kosten, 
vergoedingen, uitgaven en kosten van aan 
de betaalrekening gekoppelde diensten, 
met inbegrip van boetes en rente voor 
kredietkaarten of rekening-
courantkredieten, die door de consument 
aan de betalingsdienstaanbieder 
verschuldigd zijn;

Or. en

Motivering

FSUG/BEUC. De transparantie en vergelijkbaarheid van de kosten moet voor alle kosten, 
vergoedingen, uitgaven en kosten van aan de betaalrekening gekoppelde diensten, met 
inbegrip van boetes, rekening-courantkredieten en rentepercentages gelden.

Amendement 234
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) "kosten": de eventuele kosten die door 
de consument aan de 

(k) "kosten": alle eventuele kosten en
boetes die door de consument aan de 
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betalingsdienstaanbieder verschuldigd zijn 
voor het aanbieden van betalingsdiensten 
of voor met betrekking tot een 
betaalrekening uitgevoerde transacties;

betalingsdienstaanbieder verschuldigd zijn 
voor en in verband met het aanbieden van 
betalingsdiensten of voor andere diensten 
in verband met het aanhouden van een 
betaalrekening;

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat de term "kosten" betrekking heeft op alle kosten waarmee de 
consumenten in verband met een betaalrekening worden geconfronteerd.

Amendement 235
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) "kosten": de eventuele kosten die door 
de consument aan de 
betalingsdienstaanbieder verschuldigd zijn 
voor het aanbieden van betalingsdiensten 
of voor met betrekking tot een 
betaalrekening uitgevoerde transacties;

(k) "kosten": alle eventuele aan de 
betaalrekening gekoppelde kosten, met 
inbegrip van rekening-courantkredieten, 
boetes en rente voor kredietkaarten, die 
door de consument aan de 
betalingsdienstaanbieder verschuldigd zijn 
voor het aanbieden van betalingsdiensten 
of voor met betrekking tot een 
betaalrekening uitgevoerde transacties;

Or. en

Amendement 236
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) "overstappen": het op verzoek van een 
consument overbrengen van de ene
betalingsdienstaanbieder naar de andere
betalingsdienstaanbieder van de informatie 

(m) "overstappen": het op verzoek van een 
consument eenmalige overbrengen van de 
overbrengende betalingsdienstaanbieder 
naar de ontvangende
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over alle of sommige doorlopende 
opdrachten voor overmakingen, 
terugkerende automatische afschrijvingen 
en terugkerende inkomende overmakingen 
die op een betaalrekening worden 
uitgevoerd, met of zonder overbrenging 
van het positieve rekeningsaldo van de ene
betaalrekening naar de andere of sluiting 
van de eerste rekening;

betalingsdienstaanbieder van de informatie 
over alle of sommige doorlopende 
opdrachten voor overmakingen, 
terugkerende automatische afschrijvingen 
en terugkerende inkomende overmakingen 
die op een bestaande betaalrekening 
worden uitgevoerd, met of zonder 
overbrenging van het positieve 
rekeningsaldo van de bestaande
betaalrekening naar de nieuwe of sluiting 
van de bestaande rekening binnen een 
lidstaat;

Or. en

Amendement 237
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) "overstappen": het op verzoek van een 
consument overbrengen van de ene 
betalingsdienstaanbieder naar de andere 
betalingsdienstaanbieder van de informatie 
over alle of sommige doorlopende 
opdrachten voor overmakingen, 
terugkerende automatische afschrijvingen 
en terugkerende inkomende overmakingen 
die op een betaalrekening worden 
uitgevoerd, met of zonder overbrenging 
van het positieve rekeningsaldo van de ene 
betaalrekening naar de andere of sluiting 
van de eerste rekening;

(m) "overstappen": het op verzoek van een 
consument overbrengen van de ene 
betalingsdienstaanbieder naar de andere 
betalingsdienstaanbieder van de informatie 
over alle of sommige doorlopende 
opdrachten voor overmakingen, 
terugkerende automatische afschrijvingen 
en terugkerende inkomende overmakingen 
die op een betaalrekening worden 
uitgevoerd, met of zonder overbrenging 
van het positieve rekeningsaldo van de ene 
betaalrekening naar de andere of sluiting 
van de eerste rekening; alleen een 
rekening waarvan het saldo positief of 
gelijk aan nul is, komt in aanmerking 
voor overstappen; 

Or. en

Amendement 238
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) "overstappen": het op verzoek van een 
consument overbrengen van de ene 
betalingsdienstaanbieder naar de andere 
betalingsdienstaanbieder van de informatie 
over alle of sommige doorlopende 
opdrachten voor overmakingen, 
terugkerende automatische afschrijvingen 
en terugkerende inkomende overmakingen 
die op een betaalrekening worden 
uitgevoerd, met of zonder overbrenging 
van het positieve rekeningsaldo van de ene 
betaalrekening naar de andere of sluiting 
van de eerste rekening;

(m) "overstappen": het op verzoek van een 
consument overbrengen van de ene 
betalingsdienstaanbieder naar de andere 
betalingsdienstaanbieder binnen de 
Europese Unie van de informatie over alle 
of sommige doorlopende opdrachten voor 
overmakingen, terugkerende automatische 
afschrijvingen en terugkerende inkomende 
overmakingen die op een betaalrekening 
worden uitgevoerd, met of zonder 
overbrenging van het positieve 
rekeningsaldo van de ene betaalrekening 
naar de andere of sluiting van de eerste 
rekening;

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van het feit dat het overstappen mogelijk moet zijn binnen de hele EU.

Amendement 239
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o) "overmaking": een binnenlandse of 
grensoverschrijdende betalingsdienst voor 
het crediteren van de betaalrekening van 
een begunstigde middels een 
betalingstransactie of een reeks 
betalingstransacties van een betaalrekening 
van een betaler door de 
betalingsdienstaanbieder die de 
betaalrekening van de betaler bezit, op 
basis van een door de betaler gegeven 
instructie;

(o) "overmaking": een betalingsdienst voor 
het crediteren van de betaalrekening van 
een begunstigde middels een
betalingstransactie of een reeks 
betalingstransacties van een betaalrekening 
van een betaler door de 
betalingsdienstaanbieder die de 
betaalrekening van de betaler bezit, op 
basis van een door de betaler gegeven 
instructie;
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Or. en

Amendement 240
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter r bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(r bis) "werkdag": een dag waarop de 
relevante betalingsdienstaanbieder van de 
betaler of de betalingsdienstaanbieder van 
de begunstigde die betrokken is bij de 
uitvoering van een betalingstransactie 
open is voor de bij de uitvoering van een 
betalingstransactie vereiste 
werkzaamheden, zoals gedefinieerd in 
artikel 4, punt 27, van Richtlijn 
2007/64/EG;

Or. en

Motivering

Voor de toepassing van de nationale overstapregelingen moet de definitie worden 
geformuleerd in termen van werkdagen in plaats van kalenderdagen, gezien het feit dat 
banken in het weekend niet zijn geopend.

Amendement 241
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter r bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(r bis) "werkdag": een dag waarop de 
relevante betalingsdienstaanbieder van de 
betaler of de betalingsdienstaanbieder van 
de begunstigde die betrokken is bij de 
uitvoering van een betalingstransactie 
open is voor de bij de uitvoering van een 
betalingstransactie vereiste 
werkzaamheden, zoals gedefinieerd in 
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artikel 4, punt 27, van Richtlijn 
2007/64/EG;

Or. en

Amendement 242
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter r bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(r bis) "werkdag": een dag waarop de 
relevante betalingsdienstaanbieder van de 
betaler of de betalingsdienstaanbieder van 
de begunstigde die betrokken is bij de 
uitvoering van een betalingstransactie 
open is voor de bij de uitvoering van een 
betalingstransactie vereiste 
werkzaamheden, zoals gedefinieerd in 
artikel 4, punt 27, van Richtlijn 
2007/64/EG;

Or. en

Motivering

De term "werkdag" wordt gebruikt in verband met het overstappen tussen betaalrekeningen 
en moet daarom worden gedefinieerd.

Amendement 243
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lijst van de meest representatieve aan 
kosten onderworpen betalingsdiensten op 
nationaal niveau en gestandaardiseerde 
terminologie

Gestandaardiseerde terminologie in
verband met betaalrekeningen

Or. en
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Amendement 244
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lijst van de meest representatieve aan 
kosten onderworpen betalingsdiensten op 
nationaal niveau en gestandaardiseerde 
terminologie

Lijst van de aan kosten onderworpen 
diensten gekoppeld aan betaalrekeningen
op nationaal niveau en gestandaardiseerde 
terminologie

Or. en

Amendement 245
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lijst van de meest representatieve aan 
kosten onderworpen betalingsdiensten op 
nationaal niveau en gestandaardiseerde 
terminologie

Lijst van de aan kosten onderworpen 
diensten gekoppeld aan betaalrekeningen
op nationaal niveau en gestandaardiseerde 
terminologie

Or. en

Amendement 246
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lijst van de meest representatieve aan 
kosten onderworpen betalingsdiensten op 
nationaal niveau en gestandaardiseerde 
terminologie

Lijst van de meest representatieve 
betalingsdiensten op nationaal niveau en 
gestandaardiseerde terminologie
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Or. en

Amendement 247
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst van ten 
minste 20 betalingsdiensten opstellen die 
ten minste 80% van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau 
uitmaken. De lijst omvat termen en 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een uitgebreide voorlopige lijst 
op nationaal niveau opstellen van de aan 
een betaalrekening gekoppelde diensten 
die aan kosten zijn onderworpen. De lijst 
omvat gestandaardiseerde termen en 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten. Elke dienst wordt slechts met één 
naam aangeduid.

Or. en

Motivering

Het valt niet in te zien waarom de lidstaten geen catalogus zouden kunnen opstellen van de 
kosten die zijn verbonden aan alle betalingsdiensten die op hun grondgebied worden 
aangeboden. Bovendien moet de lijst alle kosten omvatten waarmee de klanten worden 
geconfronteerd, en niet alleen de kosten die zijn verbonden aan de uitvoering van betalingen.

Amendement 248
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst van ten 
minste 20 betalingsdiensten opstellen die 
ten minste 80% van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst op nationaal 
niveau opstellen van alle aan een 
betaalrekening gekoppelde diensten die
aan kosten zijn onderworpen. De lijst 
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betalingsdiensten op nationaal niveau 
uitmaken. De lijst omvat termen en 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten.

omvat gestandaardiseerde termen en 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten. Elke dienst wordt slechts met één 
naam aangeduid.

Or. en

Amendement 249
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst van ten 
minste 20 betalingsdiensten opstellen die 
ten minste 80% van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau 
uitmaken. De lijst omvat termen en 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst van ten 
minste 15 betalingsdiensten opstellen die 
ten minste 90% van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen of 
kosteloos aangeboden betalingsdiensten op 
nationaal niveau uitmaken. Met het oog op 
duidelijkheid en beknoptheid omvat de 
lijst termen en definities voor elk van de 
vastgestelde diensten.

Or. en

Motivering

Om een goed overzicht over de kostenstructuur van betaalrekeningen te verkrijgen, moet ook 
rekening worden gehouden met de kosteloos aangeboden diensten. Aangezien bepaalde 
diensten in sommige lidstaten kosteloos worden aangeboden, maar in andere aan kosten 
onderworpen zijn, is dit aspect bijzonder belangrijk voor grensoverschrijdende 
standaardisatie en vergelijking.

Amendement 250
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst van ten 
minste 20 betalingsdiensten opstellen die 
ten minste 80% van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau 
uitmaken. De lijst omvat termen en
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst van
betalingsdiensten opstellen die ten minste 
80% van de meest representatieve aan 
kosten onderworpen betalingsdiensten op 
nationaal niveau uitmaken. De lijst omvat 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten.

Or. en

Amendement 251
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst van ten 
minste 20 betalingsdiensten opstellen die 
ten minste 80% van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau 
uitmaken. De lijst omvat termen en 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst van de meest 
representatieve betalingsdiensten opstellen 
die ten minste 80% van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau 
uitmaken. De lijst omvat termen en 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten.

Or. en

Amendement 252
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst van ten 
minste 20 betalingsdiensten opstellen die 
ten minste 80% van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau 
uitmaken. De lijst omvat termen en 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een lijst van betalingsdiensten 
opstellen die ten minste 80% van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau 
uitmaken. De lijst omvat termen en 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten.

Or. en

Motivering

Het staat niet vast dat de voordelen van de standaardisatie van de terminologie werkelijk 
opwegen tegen de daaraan verbonden kosten.

Amendement 253
Sari Essayah, Sampo Terho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst van ten 
minste 20 betalingsdiensten opstellen die 
ten minste 80% van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau 
uitmaken. De lijst omvat termen en 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een lijst van betalingsdiensten 
opstellen die ten minste 80% van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau 
uitmaken. De lijst omvat termen en 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten.

Or. en

Motivering

De door de bevoegde autoriteiten opgestelde lijsten moeten een definitief karakter krijgen. 
Het minimale aantal van 20 diensten kan merkwaardige resultaten opleveren, zoals het 
opsplitsen van diensten. Wat als een betalingsdienstaanbieder niet alle gestandaardiseerde 
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betalingsdiensten aanbiedt? Het toepassingsgebied van deze richtlijn omvat de 
betalingsdiensten die zijn gedefinieerd in de richtlijn betalingsdiensten en de verordening 
einddatum SEPA.

Amendement 254
Werner Langen, Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst van ten 
minste 20 betalingsdiensten opstellen die 
ten minste 80% van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau 
uitmaken. De lijst omvat termen en 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een lijst van de betalingsdiensten 
opstellen die ten minste 80% van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau 
uitmaken. De lijst omvat termen en 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten.

Or. de

Amendement 255
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst van ten 
minste 20 betalingsdiensten opstellen die 
ten minste 80% van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau 
uitmaken. De lijst omvat termen en 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst van 
betalingsdiensten opstellen die ten minste 
80% van de meest representatieve aan 
kosten onderworpen betalingsdiensten op 
nationaal niveau uitmaken. De lijst omvat 
termen en definities voor elk van de 
vastgestelde diensten.

Or. en
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Amendement 256
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst van ten 
minste 20 betalingsdiensten opstellen die 
ten minste 80% van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau 
uitmaken. De lijst omvat termen en 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst van ten 
minste 20 betalingsdiensten opstellen die 
ten minste 80% van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau 
uitmaken. De lijst omvat termen en 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten en in de lijst wordt duidelijk 
aangegeven of deze onderworpen zijn aan 
nationale of aan EU-regelgeving.

Or. en

Amendement 257
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1 houden de 
bevoegde autoriteiten rekening met de 
diensten:

Schrappen

(1) die door de consumenten met 
betrekking tot hun betaalrekening het 
vaakst gebruikt worden:
(2) die voor de consumenten per dienst de 
hoogste kosten veroorzaken;
(3) die voor de consumenten de hoogste 
totale kosten veroorzaken;
(4) die voor de betalingsdienstaanbieders 
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per dienst de hoogste winst opleveren;
(5) die voor de betalingsdienstaanbieders 
de hoogste totale winst opleveren.
De EBA ontwikkelt ingevolge artikel 16 
van Verordening (EU) nr. 1093/2010 
richtsnoeren om de bevoegde autoriteiten 
bij te staan.

Or. en

Motivering

Aangezien er geen reden is om de lijst van betalingsdiensten te beperken, zijn geen criteria 
voor de selectie van de diensten nodig.

Amendement 258
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1 houden de 
bevoegde autoriteiten rekening met de 
diensten:

Schrappen

(1) die door de consumenten met 
betrekking tot hun betaalrekening het 
vaakst gebruikt worden:
(2) die voor de consumenten per dienst de 
hoogste kosten veroorzaken;
(3) die voor de consumenten de hoogste 
totale kosten veroorzaken;
(4) die voor de betalingsdienstaanbieders 
per dienst de hoogste winst opleveren;
(5) die voor de betalingsdienstaanbieders 
de hoogste totale winst opleveren.
De EBA ontwikkelt ingevolge artikel 16 
van Verordening (EU) nr. 1093/2010 
richtsnoeren om de bevoegde autoriteiten 
bij te staan.

Or. en
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Motivering

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten moeten over de nodige speelruimte beschikken om 
de passende diensten aan te wijzen die in het glossarium dienen te worden opgenomen.

Amendement 259
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1 houden de 
bevoegde autoriteiten rekening met de 
diensten:

Schrappen

(1) die door de consumenten met 
betrekking tot hun betaalrekening het 
vaakst gebruikt worden:
(2) die voor de consumenten per dienst de 
hoogste kosten veroorzaken;
(3) die voor de consumenten de hoogste 
totale kosten veroorzaken;
(4) die voor de betalingsdienstaanbieders 
per dienst de hoogste winst opleveren;
(5) die voor de betalingsdienstaanbieders 
de hoogste totale winst opleveren.
De EBA ontwikkelt ingevolge artikel 16 
van Verordening (EU) nr. 1093/2010 
richtsnoeren om de bevoegde autoriteiten 
bij te staan.

Or. en

Amendement 260
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1 houden de 
bevoegde autoriteiten rekening met de 
diensten:

Schrappen

(1) die door de consumenten met 
betrekking tot hun betaalrekening het 
vaakst gebruikt worden:
(2) die voor de consumenten per dienst de 
hoogste kosten veroorzaken;
(3) die voor de consumenten de hoogste 
totale kosten veroorzaken;
(4) die voor de betalingsdienstaanbieders 
per dienst de hoogste winst opleveren;
(5) die voor de betalingsdienstaanbieders 
de hoogste totale winst opleveren.
De EBA ontwikkelt ingevolge artikel 16 
van Verordening (EU) nr. 1093/2010 
richtsnoeren om de bevoegde autoriteiten 
bij te staan.

Or. en

Amendement 261
Sari Essayah, Sampo Terho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1 houden de 
bevoegde autoriteiten rekening met de 
diensten:

Schrappen

(1) die door de consumenten met 
betrekking tot hun betaalrekening het 
vaakst gebruikt worden:
(2) die voor de consumenten per dienst de 
hoogste kosten veroorzaken;
(3) die voor de consumenten de hoogste 
totale kosten veroorzaken;
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(4) die voor de betalingsdienstaanbieders 
per dienst de hoogste winst opleveren;
(5) die voor de betalingsdienstaanbieders 
de hoogste totale winst opleveren.
De EBA ontwikkelt ingevolge artikel 16 
van Verordening (EU) nr. 1093/2010 
richtsnoeren om de bevoegde autoriteiten 
bij te staan.

Or. en

Motivering

In de praktijk is het zeer ingewikkeld om deze criteria toe te passen, zodat het een moeilijk 
proces zou worden. Ook zou de EBA moeilijkheden ondervinden bij het opstellen van de 
richtsnoeren. Individuele gewoonten van de consumenten zijn van invloed op het gebruik van 
betalingsdiensten en die gewoonten kunnen van week tot week of van maand tot maand 
variëren. Betalingsaanbieders passen ook klantenbindingsprogramma's toe die in 
verschillende kortingen voor verschillende klanten voorzien. De criteria houden geen 
rekening met de verschillende kostenstructuren van de betalingsaanbieders. Bovendien bevat 
de informatie vaak zaken- of beroepsgeheimen.

Amendement 262
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1 houden de 
bevoegde autoriteiten rekening met de 
diensten:

Schrappen

(1) die door de consumenten met 
betrekking tot hun betaalrekening het 
vaakst gebruikt worden:
(2) die voor de consumenten per dienst de 
hoogste kosten veroorzaken;
(3) die voor de consumenten de hoogste 
totale kosten veroorzaken;
(4) die voor de betalingsdienstaanbieders 
per dienst de hoogste winst opleveren;
(5) die voor de betalingsdienstaanbieders 
de hoogste totale winst opleveren.
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Or. en

Amendement 263
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie 
binnen 6 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn in 
kennis van de in lid 1 bedoelde lijsten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het staat niet vast dat de voordelen van de standaardisatie van de terminologie werkelijk 
opwegen tegen de daaraan verbonden kosten.

Amendement 264
Sari Essayah, Sampo Terho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie 
binnen 6 maanden na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn in kennis van de in lid 1 
bedoelde lijsten.

3. De lidstaten stellen de Commissie 
binnen één jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn in kennis van de in lid 1 
bedoelde lijsten.

Or. en

Motivering

De termijn van 6 maanden voor het opstellen van de lijsten is erg kort; een termijn van een 
jaar zou werkbaarder zijn.

Amendement 265
Jean-Paul Gauzès
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie 
binnen 6 maanden na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn in kennis van de in lid 1 
bedoelde lijsten.

3. De lidstaten stellen de Commissie 
binnen een jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn in kennis van de in lid 1 
bedoelde lijsten.

Or. en

Amendement 266
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 24 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de vaststelling, op basis van de 
voorlopige lijsten die ingevolge lid 3 zijn 
ingediend, van een gestandaardiseerde 
EU-terminologie voor die 
betalingsdiensten welke ten minste een 
meerderheid van de lidstaten 
gemeenschappelijk hebben. De 
gestandaardiseerde EU-terminologie 
omvat gemeenschappelijke termen en 
definities voor de gemeenschappelijke 
diensten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het staat niet vast dat de voordelen van de standaardisatie van de terminologie werkelijk 
opwegen tegen de daaraan verbonden kosten.

Amendement 267
Sari Essayah, Sampo Terho
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 24 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de vaststelling, op basis van de 
voorlopige lijsten die ingevolge lid 3 zijn 
ingediend, van een gestandaardiseerde 
EU-terminologie voor die 
betalingsdiensten welke ten minste een 
meerderheid van de lidstaten 
gemeenschappelijk hebben. De 
gestandaardiseerde EU-terminologie 
omvat gemeenschappelijke termen en 
definities voor de gemeenschappelijke 
diensten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Een standaardisatie op EU-niveau zou op grond van nationale verschillen, taalproblemen, 
uiteenlopende interpretaties enz. moeilijk zijn. De gewoonten en verwachtingen van de 
consumenten verschillen van lidstaat tot lidstaat. In Finland wordt bijvoorbeeld zeer zelden 
gebruik gemaakt van cheques of automatische afschrijvingen en het gebruik van contant geld 
neemt er af. In Finland maken automatische afschrijvingen slechts 4% van alle niet-contante 
betalingen uit, terwijl dat percentage in Frankrijk en Duitsland veel hoger is.

Amendement 268
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 24 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de vaststelling, op basis van de 
voorlopige lijsten die ingevolge lid 3 zijn 
ingediend, van een gestandaardiseerde EU-
terminologie voor die betalingsdiensten 

4. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 24 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de vaststelling, op basis van de 
voorlopige lijsten die ingevolge lid 3 zijn 
ingediend, van een gestandaardiseerde EU-
lijst van die betalingsdiensten welke ten 
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welke ten minste een meerderheid van de 
lidstaten gemeenschappelijk hebben. De 
gestandaardiseerde EU-terminologie
omvat gemeenschappelijke termen en 
definities voor de gemeenschappelijke 
diensten.

minste een meerderheid van de lidstaten 
gemeenschappelijk hebben. De 
gestandaardiseerde EU-lijst omvat 
gemeenschappelijke definities ter 
verklaring van de gemeenschappelijke 
diensten die ten minste in een 
meerderheid van de lidstaten worden 
gebruikt. Deze lijst vergemakkelijkt de 
grensoverschrijdende vergelijking van 
identieke diensten door de consument.

Or. en

Amendement 269
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 24 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de vaststelling, op basis van de 
voorlopige lijsten die ingevolge lid 3 zijn 
ingediend, van een gestandaardiseerde EU-
terminologie voor die betalingsdiensten
welke ten minste een meerderheid van de 
lidstaten gemeenschappelijk hebben. De 
gestandaardiseerde EU-terminologie omvat 
gemeenschappelijke termen en definities 
voor de gemeenschappelijke diensten.

4. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 24 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de vaststelling, op basis van de 
voorlopige lijsten die ingevolge lid 3 zijn 
ingediend, van een gestandaardiseerde EU-
terminologie voor die aan de 
betaalrekening gekoppelde diensten welke 
ten minste een meerderheid van de 
lidstaten gemeenschappelijk hebben. De 
gestandaardiseerde EU-terminologie omvat 
gemeenschappelijke termen en definities 
voor de gemeenschappelijke diensten. Elke 
dienst wordt slechts met één naam 
aangeduid.

Or. en

Amendement 270
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 24 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de vaststelling, op basis van de 
voorlopige lijsten die ingevolge lid 3 zijn 
ingediend, van een gestandaardiseerde EU-
terminologie voor die betalingsdiensten
welke ten minste een meerderheid van de 
lidstaten gemeenschappelijk hebben. De 
gestandaardiseerde EU-terminologie omvat 
gemeenschappelijke termen en definities
voor de gemeenschappelijke diensten.

4. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 24 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de vaststelling, op basis van de 
voorlopige lijsten die ingevolge lid 3 zijn 
ingediend, van een gestandaardiseerde EU-
terminologie voor die aan de 
betaalrekening gekoppelde diensten welke 
ten minste een meerderheid van de 
lidstaten gemeenschappelijk hebben. De 
gestandaardiseerde EU-terminologie omvat 
gemeenschappelijke termen en definities 
voor de gemeenschappelijke diensten.

Or. en

Amendement 271
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 24 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de vaststelling, op basis van de 
voorlopige lijsten die ingevolge lid 3 zijn 
ingediend, van een gestandaardiseerde EU-
terminologie voor die betalingsdiensten 
welke ten minste een meerderheid van de 
lidstaten gemeenschappelijk hebben. De 
gestandaardiseerde EU-terminologie omvat 
gemeenschappelijke termen en definities 
voor de gemeenschappelijke diensten.

4. De Commissie kan aan de hand van 
richtsnoeren, op basis van de voorlopige 
lijsten die ingevolge lid 3 zijn ingediend, 
een gestandaardiseerde EU-terminologie 
voorstellen voor die betalingsdiensten 
welke ten minste een meerderheid van de 
lidstaten gemeenschappelijk hebben. De 
gestandaardiseerde EU-terminologie omvat 
gemeenschappelijke termen en definities 
voor de gemeenschappelijke diensten.

Or. de

Amendement 272
Olle Ludvigsson
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 24 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de vaststelling, op basis van de 
voorlopige lijsten die ingevolge lid 3 zijn 
ingediend, van een gestandaardiseerde EU-
terminologie voor die betalingsdiensten 
welke ten minste een meerderheid van de 
lidstaten gemeenschappelijk hebben. De 
gestandaardiseerde EU-terminologie omvat
gemeenschappelijke termen en definities 
voor de gemeenschappelijke diensten.

4. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 24 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de vaststelling, op basis van de 
voorlopige lijsten die ingevolge lid 3 zijn 
ingediend, van een gestandaardiseerde EU-
terminologie voor die betalingsdiensten 
welke ten minste een meerderheid van de 
lidstaten gemeenschappelijk hebben. Met 
het oog op duidelijkheid en beknoptheid 
omvat de gestandaardiseerde EU-
terminologie gemeenschappelijke termen 
en definities voor de gemeenschappelijke 
diensten.

Or. en

Amendement 273
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Na de bekendmaking in het 
Publicatieblad van de Europese Unie van 
de in lid 4 bedoelde gedelegeerde 
handelingen, verwerkt elke lidstaat 
onverwijld de ingevolge lid 4 vastgestelde 
gestandaardiseerde EU-terminologie in de 
in lid 1 bedoelde voorlopige lijst en 
publiceert hij deze lijst.

Schrappen

Or. de

Amendement 274
Sari Essayah, Sampo Terho



AM\1002483NL.doc 113/178 PE516.948v02-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Na de bekendmaking in het 
Publicatieblad van de Europese Unie van 
de in lid 4 bedoelde gedelegeerde 
handelingen, verwerkt elke lidstaat 
onverwijld de ingevolge lid 4 vastgestelde 
gestandaardiseerde EU-terminologie in de 
in lid 1 bedoelde voorlopige lijst en 
publiceert hij deze lijst.

Schrappen

Or. en

Amendement 275
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Na de bekendmaking in het 
Publicatieblad van de Europese Unie van 
de in lid 4 bedoelde gedelegeerde 
handelingen, verwerkt elke lidstaat 
onverwijld de ingevolge lid 4 vastgestelde 
gestandaardiseerde EU-terminologie in de 
in lid 1 bedoelde voorlopige lijst en 
publiceert hij deze lijst.

5. Na de bekendmaking in het 
Publicatieblad van de Europese Unie van 
de in lid 4 bedoelde gedelegeerde 
handelingen, publiceert elke lidstaat 
onverwijld de in lid 4 bedoelde 
gestandaardiseerde EU-lijst.

Or. en

Amendement 276
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Na de bekendmaking in het 5. Na de bekendmaking in het 
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Publicatieblad van de Europese Unie van 
de in lid 4 bedoelde gedelegeerde 
handelingen, verwerkt elke lidstaat 
onverwijld de ingevolge lid 4 vastgestelde 
gestandaardiseerde EU-terminologie in de 
in lid 1 bedoelde voorlopige lijst en 
publiceert hij deze lijst.

Publicatieblad van de Europese Unie van 
de in lid 4 bedoelde gedelegeerde 
handelingen, verwerkt elke lidstaat 
onverwijld de ingevolge lid 4 vastgestelde 
gestandaardiseerde EU-terminologie in de 
in lid 1 bedoelde voorlopige lijst en 
publiceert hij deze lijst. De in deze lijst 
opgenomen dienstverleningskosten in 
verband met een betaalrekening zijn 
mogelijk niet in alle lidstaten wettelijk 
toegestaan. Of bepaalde 
dienstverleningskosten in een lidstaat 
kunnen worden aangerekend, wordt 
bepaald op basis van de desbetreffende 
wettelijke bepalingen van die lidstaat. 

Or. en

Motivering

Ondanks de invoering van een gestandaardiseerde EU-terminologie voor 
dienstverleningskosten in verband met een betaalrekening moet rekening worden gehouden 
met verschillen tussen de nationale rechtsstelsels met betrekking tot de toelaatbaarheid van 
dergelijke kosten. Dit amendement is gebaseerd op een bijdrage van de Duitse vereniging van 
consumentenorganisaties VZBV.

Amendement 277
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders vóór het aangaan 
van een contract betreffende een 
betaalrekening met een consument de 
consument een informatiedocument 
betreffende de kosten verstrekken dat de 
lijst van de meest representatieve diensten 
waarvan sprake in lid 5 van artikel 3 en de 
gerelateerde kosten voor elke dienst bevat.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders vóór het aangaan 
van een contract betreffende een 
betaalrekening met een consument de 
consument een uitvoerig 
informatiedocument betreffende de kosten 
verstrekken waarin de lijst van de meest 
representatieve diensten waarvan sprake in 
lid 5 van artikel 3 en de gerelateerde kosten 
voor elke dienst een belangrijke plaats 
inneemt. Indien de 
betalingsdienstaanbieder de kosten 
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wijzigt, worden de consumenten hiervan 
omvattend in schriftelijke vorm in kennis 
gesteld.

Or. en

Motivering

Dit amendement is gebaseerd op bijdragen van het Sociaal Platform en de Duitse vereniging 
van onafhankelijke welzijnsorganisaties.

Amendement 278
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders vóór het aangaan 
van een contract betreffende een 
betaalrekening met een consument de 
consument een informatiedocument 
betreffende de kosten verstrekken dat de 
lijst van de meest representatieve diensten 
waarvan sprake in lid 5 van artikel 3 en de 
gerelateerde kosten voor elke dienst bevat.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders vóór het aangaan 
van een contract betreffende een 
betaalrekening met een consument de 
consument een informatiedocument 
betreffende de kosten verstrekken dat de 
lijst bevat van de meest representatieve 
diensten waarvan sprake in lid 5 van artikel 
3 en de gerelateerde kosten voor elke 
dienst alsook, waar van toepassing, alle 
andere aan de betaalrekening gekoppelde 
diensten en de gerelateerde kosten.

Or. en

Motivering

Het informatiedocument betreffende de kosten dient de consument een volledig beeld te geven 
van alle kosten die aan een betaalrekening verbonden zijn.

Amendement 279
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders vóór het aangaan 
van een contract betreffende een 
betaalrekening met een consument de 
consument een informatiedocument 
betreffende de kosten verstrekken dat de 
lijst van de meest representatieve diensten 
waarvan sprake in lid 5 van artikel 3 en de 
gerelateerde kosten voor elke dienst bevat.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders vóór het aangaan 
van een contract betreffende een 
betaalrekening met een consument de 
consument een informatiedocument 
betreffende de kosten verstrekken dat de 
lijst van de meest representatieve diensten 
waarvan sprake in lid 1 van artikel 3 en de 
gerelateerde kosten voor elke dienst bevat. 
In geval van wijzigingen van de te betalen 
kosten moeten consumenten op adequate 
wijze over de nieuwe tariefregelingen 
worden geïnformeerd.

Or. de

Amendement 280
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders vóór het aangaan 
van een contract betreffende een 
betaalrekening met een consument de 
consument een informatiedocument 
betreffende de kosten verstrekken dat de 
lijst van de meest representatieve diensten 
waarvan sprake in lid 5 van artikel 3 en de 
gerelateerde kosten voor elke dienst bevat.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders tijdig 
voorafgaand aan het aangaan van een 
contract betreffende een betaalrekening 
met een consument de consument een 
informatiedocument betreffende de kosten 
verstrekken dat de lijst van de meest 
representatieve diensten waarvan sprake in 
lid 5 van artikel 3 en de gerelateerde kosten 
voor elke dienst bevat.

Or. en

Amendement 281
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders vóór het aangaan 
van een contract betreffende een 
betaalrekening met een consument de 
consument een informatiedocument 
betreffende de kosten verstrekken dat de 
lijst van de meest representatieve diensten 
waarvan sprake in lid 5 van artikel 3 en de 
gerelateerde kosten voor elke dienst bevat.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders vóór het aangaan 
van een contract betreffende een 
betaalrekening met een consument de 
consument een informatiedocument 
betreffende de kosten verstrekken dat de 
lijst van de meest representatieve diensten 
waarvan sprake in lid 1 van artikel 3 en de 
gerelateerde kosten voor elke dienst bevat.

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit de voorgestelde schrapping van artikel 3, lid 5.

Amendement 282
Peter Simon, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van een wijziging van de te 
betalen kosten motiveren de 
betalingsdienstaanbieders deze wijziging 
en informeren zij de consument 
schriftelijk over de hoogte van de kosten.

Or. de

Amendement 283
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zien erop toe dat 
betalingsdienstaanbieders geen andere 
kosten in rekening brengen dan die welke 
zijn vermeld in het informatiedocument 
betreffende de kosten.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het informatiedocument betreffende 
de kosten alle toegestane kosten omvat (BEUC).

Amendement 284
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zien erop toe dat 
betalingsdienstaanbieders geen kosten in 
rekening brengen die niet uitdrukkelijk 
zijn vermeld in het informatiedocument 
betreffende de kosten.

Or. en

Motivering

De consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat het informatiedocument betreffende de 
kosten geen "verborgen" kosten omvat.

Amendement 285
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Betalingsdienstaanbieders mogen 
geen kosten in rekening brengen die niet 
zijn vermeld in het beschikbare 
informatiedocument betreffende de 
kosten.

Or. en

Amendement 286
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een of meer van de in lid 1 
bedoelde betalingsdiensten wordt 
aangeboden als onderdeel van een pakket 
financiële diensten, wordt in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
mededeling gedaan welke in lid 1 bedoelde
diensten in het pakket zijn opgenomen, van 
de kosten voor het hele pakket en van de 
kosten voor elke dienst die niet is bedoeld 
in lid 1.

2. Indien een of meer van de in lid 1 
bedoelde betalingsdiensten wordt 
aangeboden als onderdeel van een pakket 
betalingsdiensten waarvoor een 
pakketvergoeding in rekening wordt 
gebracht, wordt in het informatiedocument 
betreffende de kosten mededeling gedaan 
van de kosten voor het hele pakket, de 
diensten die in het pakket zijn opgenomen 
en de kosten voor elke betalingsdienst die 
niet is gedekt door de pakketvergoeding.

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat er een verschil bestaat tussen rekeningen die een reeks 
diensten bieden en rekeningen die in een pakket met andere financiële diensten, zoals 
verzekeringen, worden aangeboden. In het laatste geval is het niet mogelijk de gebundelde 
diensten apart te verkrijgen. In dit geval kan een voorschrift worden ingevoerd dat ervoor 
zorgt dat de betalingsdienstaanbieder de consument waarschuwt voor de kosten die zijn 
verbonden aan het openen van een pakketbetalingsrekening en controleert of de klant in 
aanmerking komt voor het pakket.

Amendement 287
Olle Ludvigsson
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een of meer van de in lid 1 
bedoelde betalingsdiensten wordt 
aangeboden als onderdeel van een pakket 
financiële diensten, wordt in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
mededeling gedaan welke in lid 1 bedoelde 
diensten in het pakket zijn opgenomen,
van de kosten voor het hele pakket en van 
de kosten voor elke dienst die niet is 
bedoeld in lid 1.

2. Indien een of meer van de in lid 1 
bedoelde diensten wordt aangeboden als 
onderdeel van een pakket financiële 
diensten, wordt in het informatiedocument 
betreffende de kosten mededeling gedaan 
van de kosten voor het hele pakket en van 
de afzonderlijke kosten voor alle diensten 
die deel uitmaken van het pakket.

Or. en

Amendement 288
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een of meer van de in lid 1 
bedoelde betalingsdiensten wordt 
aangeboden als onderdeel van een pakket 
financiële diensten, wordt in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
mededeling gedaan welke in lid 1 bedoelde 
diensten in het pakket zijn opgenomen, van 
de kosten voor het hele pakket en van de 
kosten voor elke dienst die niet is bedoeld 
in lid 1.

2. Indien een of meer van de in lid 1 
bedoelde aan een betaalrekening 
gekoppelde diensten wordt aangeboden als 
onderdeel van een pakket financiële 
diensten, wordt in het informatiedocument 
betreffende de kosten mededeling gedaan 
welke in lid 1 bedoelde diensten in het 
pakket zijn opgenomen, van de kosten voor 
het hele pakket en van de kosten voor elke 
dienst die niet is bedoeld in lid 1.

Or. en

Amendement 289
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2



AM\1002483NL.doc 121/178 PE516.948v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een of meer van de in lid 1 
bedoelde betalingsdiensten wordt 
aangeboden als onderdeel van een pakket 
financiële diensten, wordt in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
mededeling gedaan welke in lid 1 bedoelde 
diensten in het pakket zijn opgenomen, van 
de kosten voor het hele pakket en van de 
kosten voor elke dienst die niet is bedoeld 
in lid 1.

2. Indien een of meer van de in lid 1 
bedoelde aan een betaalrekening 
gekoppelde diensten wordt aangeboden als 
onderdeel van een pakket financiële 
diensten, wordt in het informatiedocument 
betreffende de kosten mededeling gedaan 
welke in lid 1 bedoelde diensten in het 
pakket zijn opgenomen, van de kosten voor 
het hele pakket en van de kosten voor elke 
dienst die niet is bedoeld in lid 1.

Or. en

Amendement 290
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een of meer van de in lid 1 
bedoelde betalingsdiensten wordt 
aangeboden als onderdeel van een pakket 
financiële diensten, wordt in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
mededeling gedaan welke in lid 1 bedoelde 
diensten in het pakket zijn opgenomen, van 
de kosten voor het hele pakket en van de 
kosten voor elke dienst die niet is bedoeld 
in lid 1.

2. Indien een of meer van de in lid 1 
bedoelde betalingsdiensten wordt 
aangeboden als onderdeel van een pakket 
financiële diensten, wordt in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
mededeling gedaan welke in lid 1 bedoelde 
diensten in het pakket zijn opgenomen, van 
de kosten voor het hele pakket en, indien
het mogelijk is de onderdelen afzonderlijk 
aan te kopen, van de kosten voor elke 
dienst die niet is bedoeld in lid 1

Or. en

Amendement 291
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2



PE516.948v02-00 122/178 AM\1002483NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een of meer van de in lid 1 
bedoelde betalingsdiensten wordt 
aangeboden als onderdeel van een pakket 
financiële diensten, wordt in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
mededeling gedaan welke in lid 1 bedoelde 
diensten in het pakket zijn opgenomen, van 
de kosten voor het hele pakket en van de 
kosten voor elke dienst die niet is bedoeld 
in lid 1.

2. Indien een of meer van de in lid 1 
bedoelde betalingsdiensten wordt 
aangeboden als onderdeel van een pakket 
financiële diensten, wordt in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
mededeling gedaan welke in lid 1 bedoelde 
diensten in het pakket zijn opgenomen en 
van de kosten voor het hele pakket.

Or. en

Motivering

In het geval van een pakket dient de informatie over de kosten van individuele diensten niet 
verplicht te zijn, aangezien het pakket tegen een vaste maandelijkse prijs wordt aangeboden. 
Het bepalen van de prijs van een individuele overmaking is een moeilijke kwestie en is niet in 
het belang van de klant.

Amendement 292
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een of meer van de in lid 1 
bedoelde betalingsdiensten wordt 
aangeboden als onderdeel van een pakket 
financiële diensten, wordt in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
mededeling gedaan welke in lid 1 bedoelde 
diensten in het pakket zijn opgenomen, van 
de kosten voor het hele pakket en van de 
kosten voor elke dienst die niet is bedoeld 
in lid 1.

2. Indien een of meer van de in lid 1 
bedoelde betalingsdiensten wordt 
aangeboden als onderdeel van een pakket 
financiële diensten, wordt in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
mededeling gedaan welke in lid 1 bedoelde 
diensten in het pakket zijn opgenomen en
van de kosten voor het hele pakket.

Or. en
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Amendement 293
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een of meer van de in lid 1 
bedoelde betalingsdiensten wordt 
aangeboden als onderdeel van een pakket 
financiële diensten, wordt in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
mededeling gedaan welke in lid 1 bedoelde 
diensten in het pakket zijn opgenomen, van 
de kosten voor het hele pakket en van de 
kosten voor elke dienst die niet is bedoeld 
in lid 1.

2. Indien een of meer van de in lid 1 
bedoelde betalingsdiensten wordt 
aangeboden als onderdeel van een pakket 
financiële diensten, wordt in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
mededeling gedaan welke in lid 1 bedoelde 
diensten in het pakket zijn opgenomen en
van de kosten voor het hele pakket.

Or. en

Amendement 294
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De titel "informatiedocument 
betreffende de kosten" staat duidelijk 
bovenaan op de eerste bladzijde van het 
informatiedocument betreffende de kosten 
naast een gemeenschappelijk symbool om 
het document van andere documentatie te 
onderscheiden.

Schrappen

Or. en

Motivering

Een dergelijk gedetailleerde invulling is niet gepast voor een richtlijn.

Amendement 295
Sari Essayah
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De titel "informatiedocument 
betreffende de kosten" staat duidelijk 
bovenaan op de eerste bladzijde van het 
informatiedocument betreffende de kosten 
naast een gemeenschappelijk symbool om 
het document van andere documentatie te 
onderscheiden.

Schrappen

Or. en

Motivering

De prijslijst wordt aan de klant verstrekt voordat de overeenkomst wordt gesloten; zie 
bijvoorbeeld artikel 41 en artikel 42, lid 3, van de RBD.

Amendement 296
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De titel "informatiedocument 
betreffende de kosten" staat duidelijk 
bovenaan op de eerste bladzijde van het 
informatiedocument betreffende de kosten 
naast een gemeenschappelijk symbool om 
het document van andere documentatie te 
onderscheiden.

Schrappen

Or. en

Amendement 297
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Er wordt duidelijk aangegeven of de 
aan een betaalrekening gekoppelde 
diensten die in het informatiedocument 
betreffende de kosten worden vermeld, in 
een filiaal dan wel online worden 
aangeboden.

Or. en

Amendement 298
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Er wordt duidelijk aangegeven of de 
aan een betaalrekening gekoppelde 
diensten die in het informatiedocument 
betreffende de kosten worden vermeld, in 
een filiaal dan wel online worden 
aangeboden.

Or. en

Amendement 299
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het informatiedocument betreffende 
de kosten vermeldt, waar van toepassing, 
de relevante diensten van de volledige lijst 
van de meest representatieve diensten 
bedoeld in artikel 3, lid 5, alsook de met 
de verschillende diensten gepaard gaande 
kosten.
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Or. en

Amendement 300
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders voor de 
consumenten een glossarium beschikbaar 
stellen van ten minste de lijst van 
betalingsdiensten waarvan sprake in lid 1 
en de gerelateerde definities.

Schrappen

Or. en

Motivering

De door de bevoegde autoriteiten beschikbaar gestelde gestandaardiseerde lijst moet 
volstaan.

Amendement 301
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders voor de 
consumenten een glossarium beschikbaar 
stellen van ten minste de lijst van 
betalingsdiensten waarvan sprake in lid 1 
en de gerelateerde definities.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders voor de 
consumenten een glossarium beschikbaar 
stellen van alle diensten waarvan sprake in 
lid 1 en de gerelateerde definities.

Or. en

Amendement 302
Philippe De Backer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders voor de 
consumenten een glossarium beschikbaar 
stellen van ten minste de lijst van
betalingsdiensten waarvan sprake in lid 1 
en de gerelateerde definities.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders voor de 
consumenten een lijst beschikbaar stellen 
van de betalingsdiensten waarvan sprake in 
lid 1 en de gerelateerde definities.

Or. en

Amendement 303
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders voor de 
consumenten een glossarium beschikbaar 
stellen van ten minste de lijst van 
betalingsdiensten waarvan sprake in lid 1 
en de gerelateerde definities.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders voor de 
consumenten een glossarium beschikbaar 
stellen van ten minste de lijst van diensten
waarvan sprake in lid 1 en de gerelateerde 
definities.

Or. en

Amendement 304
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verplichten de 
betalingsdienstaanbieders ervoor te 
zorgen dat het glossarium in duidelijke, 
ondubbelzinnige en niet-technische taal is 
opgesteld.

Schrappen
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Or. en

Motivering

De betalingsdienstaanbieders moeten niet worden verplicht de lijsten nader te interpreteren; 
de lijsten moeten op zichzelf duidelijk genoeg zijn.

Amendement 305
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verplichten de 
betalingsdienstaanbieders ervoor te zorgen 
dat het glossarium in duidelijke, 
ondubbelzinnige en niet-technische taal is 
opgesteld.

5. De lidstaten verplichten de 
betalingsdienstaanbieders ervoor te zorgen 
dat de lijst in duidelijke, ondubbelzinnige 
en niet-technische taal is opgesteld.

Or. en

Amendement 306
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het informatiedocument betreffende de 
kosten en het glossarium worden door de 
betalingsdienstaanbieders te allen tijde in 
lokalen die toegankelijk zijn voor de
consumenten op een duurzaam medium 
kosteloos beschikbaar gesteld en worden in 
elektronische vorm op hun website 
beschikbaar gesteld.

6. Het informatiedocument betreffende de 
kosten en het glossarium worden door de 
betalingsdienstaanbieders te allen tijde in 
lokalen die toegankelijk zijn voor alle
consumenten, ongeacht of zij reeds klant 
zijn van de betrokken 
betalingsdienstaanbieder, op een 
duurzaam medium kosteloos beschikbaar 
gesteld en worden permanent in een 
gemakkelijk toegankelijke en 
consumentvriendelijke elektronische vorm 
op hun website beschikbaar gesteld.
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Or. en

Motivering

Dit amendement is gebaseerd op een bijdrage van de VZBV en moet ervoor zorgen dat het 
informatiedocument betreffende de kosten online beschikbaar wordt gesteld voor zowel 
klanten van de betalingsdienstaanbieder als mensen die geen klant zijn. Volgens een 
recentelijk gepubliceerde studie van een Duitse consumentenorganisatie maakte meer dan een 
derde van de ongeveer 1 500 gecontacteerde Duitse banken hun recente percentages voor 
voorschotten in rekening-courant noch online bekend noch toegankelijk voor consumenten die 
niet reeds klant van de bank waren.

Amendement 307
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het informatiedocument betreffende de 
kosten en het glossarium worden door de 
betalingsdienstaanbieders te allen tijde in 
lokalen die toegankelijk zijn voor de 
consumenten op een duurzaam medium 
kosteloos beschikbaar gesteld en worden in 
elektronische vorm op hun website 
beschikbaar gesteld.

6. Het informatiedocument betreffende de 
kosten en het glossarium worden door de 
betalingsdienstaanbieders op verzoek in 
lokalen die toegankelijk zijn voor de 
consumenten op een duurzaam medium 
kosteloos beschikbaar gesteld en worden in 
elektronische vorm op hun website 
beschikbaar gesteld.

Or. en

Motivering

Het zou buitenproportioneel zijn om de betalingsdienstaanbieders te verplichten te allen tijde 
exemplaren van deze glossaria beschikbaar te hebben.

Amendement 308
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het informatiedocument betreffende de 
kosten en het glossarium worden door de 

6. Het informatiedocument betreffende de 
kosten en het glossarium worden door de 
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betalingsdienstaanbieders te allen tijde in 
lokalen die toegankelijk zijn voor de 
consumenten op een duurzaam medium 
kosteloos beschikbaar gesteld en worden in 
elektronische vorm op hun website 
beschikbaar gesteld.

betalingsdienstaanbieders in lokalen die 
toegankelijk zijn voor de consumenten op 
een duurzaam medium kosteloos 
beschikbaar gesteld en worden in 
elektronische vorm op hun website 
beschikbaar gesteld.

Or. en

Amendement 309
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het informatiedocument betreffende de 
kosten en het glossarium worden door de 
betalingsdienstaanbieders te allen tijde in 
lokalen die toegankelijk zijn voor de 
consumenten op een duurzaam medium 
kosteloos beschikbaar gesteld en worden in 
elektronische vorm op hun website 
beschikbaar gesteld.

6. Het informatiedocument betreffende de 
kosten en het glossarium worden door de 
betalingsdienstaanbieders te allen tijde in 
lokalen die toegankelijk zijn voor de 
consumenten op een duurzaam medium 
kosteloos beschikbaar gesteld en worden in 
elektronische vorm op hun website 
beschikbaar gesteld. Het op een duurzaam 
medium weergegeven glossarium wordt 
op verzoek beschikbaar gesteld.

Or. en

Amendement 310
Peter Simon, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het informatiedocument betreffende de 
kosten en het glossarium worden door de 
betalingsdienstaanbieders te allen tijde in 
lokalen die toegankelijk zijn voor de 
consumenten op een duurzaam medium 
kosteloos beschikbaar gesteld en worden in 
elektronische vorm op hun website 

6. Het informatiedocument betreffende de 
kosten en het glossarium worden door de 
betalingsdienstaanbieders te allen tijde in 
lokalen die toegankelijk zijn voor de 
consumenten op een duurzaam medium 
kosteloos beschikbaar gesteld en worden in 
elektronische vorm en eenvoudig te vinden 



AM\1002483NL.doc 131/178 PE516.948v02-00

NL

beschikbaar gesteld. op hun website beschikbaar gesteld.

Or. de

Amendement 311
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het informatiedocument betreffende de 
kosten en het glossarium worden door de 
betalingsdienstaanbieders te allen tijde in 
lokalen die toegankelijk zijn voor de 
consumenten op een duurzaam medium 
kosteloos beschikbaar gesteld en worden in 
elektronische vorm op hun website 
beschikbaar gesteld.

6. Het informatiedocument betreffende de 
kosten en de gestandaardiseerde lijst
worden door de betalingsdienstaanbieders 
te allen tijde in lokalen die toegankelijk 
zijn voor de consumenten op een duurzaam 
medium kosteloos beschikbaar gesteld en 
worden in elektronische vorm op hun 
website beschikbaar gesteld.

Or. en

Amendement 312
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is gemachtigd ingevolge 
artikel 26 uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen ter omschrijving van het formaat 
van het informatiedocument betreffende 
de kosten, het gemeenschappelijke 
symbool ervan en de volgorde waarin de 
in lid 5 van artikel 3 bedoelde diensten in 
het informatiedocument betreffende de 
kosten worden gepresenteerd.

Schrappen

Or. de
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Amendement 313
Sari Essayah, Sampo Terho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is gemachtigd ingevolge 
artikel 26 uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen ter omschrijving van het formaat 
van het informatiedocument betreffende 
de kosten, het gemeenschappelijke 
symbool ervan en de volgorde waarin de 
in lid 5 van artikel 3 bedoelde diensten in 
het informatiedocument betreffende de 
kosten worden gepresenteerd.

Schrappen

Or. en

Motivering

De vaststelling van vereisten inzake het formaat moet worden overgelaten aan de lidstaten.

Amendement 314
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is gemachtigd ingevolge 
artikel 26 uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen ter omschrijving van het formaat 
van het informatiedocument betreffende de 
kosten, het gemeenschappelijke symbool 
ervan en de volgorde waarin de in lid 5 van 
artikel 3 bedoelde diensten in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
worden gepresenteerd.

7. De lidstaten bepalen het formaat van het 
informatiedocument betreffende de kosten, 
het gemeenschappelijke symbool ervan en 
de volgorde waarin de in lid 5 van artikel 3 
bedoelde diensten in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
worden gepresenteerd.

Or. en

Motivering

Een dergelijk document moet op het niveau van de lidstaten worden ontwikkeld om te 
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waarborgen dat rekening wordt gehouden met specifieke nationale omstandigheden.

Amendement 315
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is gemachtigd ingevolge 
artikel 26 uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen ter omschrijving van het formaat 
van het informatiedocument betreffende de 
kosten, het gemeenschappelijke symbool 
ervan en de volgorde waarin de in lid 5 van 
artikel 3 bedoelde diensten in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
worden gepresenteerd.

7. De lidstaten bepalen het formaat van het 
informatiedocument betreffende de kosten, 
het gemeenschappelijke symbool ervan en 
de volgorde waarin de in lid 5 van artikel 3 
bedoelde diensten in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
worden gepresenteerd.

Or. en

Amendement 316
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is gemachtigd ingevolge 
artikel 26 uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen ter omschrijving van het formaat 
van het informatiedocument betreffende de 
kosten, het gemeenschappelijke symbool 
ervan en de volgorde waarin de in lid 5 van 
artikel 3 bedoelde diensten in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
worden gepresenteerd.

7. De Commissie is gemachtigd ingevolge 
artikel 26 uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen ter omschrijving van het formaat 
van het informatiedocument betreffende de 
kosten, het gemeenschappelijke symbool 
ervan en de volgorde waarin de in lid 5 van 
artikel 3 bedoelde diensten alsook alle 
andere diensten in het informatiedocument 
betreffende de kosten worden 
gepresenteerd.

Or. en
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Amendement 317
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Betalingsdienstaanbieders passen de 
voornoemde bepalingen toe vanaf uiterlijk 
één jaar na de publicatie van de in artikel 
3, lid 5, bedoelde lijsten en de 
uitvoeringsmaatregelen bedoeld in lid 7.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet ervoor zorgen dat de toepassing van het bepaalde inzake het 
informatiedocument betreffende de kosten en het glossarium begint wanneer de vereiste 
gestandaardiseerde informatie daadwerkelijk beschikbaar is, en houdt rekening met de 
noodzakelijke investeringen, met name in IT, door de betalingsdienstaanbieders. Dit 
amendement is gebaseerd op een bijdrage van de sectororganisatie van het Duitse bankwezen 
(Deutsche Kreditwirtschaft).

Amendement 318
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Betalingsdienstaanbieders moeten 
de hierboven vermelde verplichtingen 
vanaf uiterlijk twaalf maanden na de 
publicatie van de in artikel 3, lid 1, 
bedoelde lijst van gestandaardiseerde 
termen en definities en de vaststelling van 
de uitvoeringsmaatregelen bedoeld in lid 7 
nakomen.

Or. en
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Amendement 319
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Betalingsdienstaanbieders moeten 
de hierboven vermelde verplichtingen 
vanaf uiterlijk twaalf maanden na de 
publicatie van de in artikel 3, lid 5, 
bedoelde gestandaardiseerde EU-lijst en 
de vaststelling van de 
uitvoeringsmaatregelen bedoeld in lid 7 
nakomen.

Or. en

Amendement 320
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. Het informatiedocument betreffende 
de kosten wordt voorafgaand aan de 
ingebruikname ervan getest door 
consumenten om ervoor te zorgen dat het 
consumentvriendelijk is.

Or. en

Amendement 321
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. In alle lidstaten worden het 
informatiedocument betreffende de kosten 
en het glossarium voorafgaand aan de 
ingebruikname ervan getest door 
consumenten om ervoor te zorgen dat 
deze consumentenvriendelijk zijn.

Or. en

Motivering

De vraag of informatie consumentvriendelijk is dient niet te worden overgelaten aan het 
oordeel van betalingsdienstaanbieders of ambtenaren. Er moeten tests worden ingevoerd met 
echte inbreng van consumenten om tot de meest doeltreffende presentatie van de informatie te 
komen (BEUC).

Amendement 322
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders aan de 
consument ten minste jaarlijks een staat 
verstrekken van alle kosten die voor zijn 
betaalrekening zijn opgelopen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders aan de 
consument ten minste jaarlijks kosteloos
een staat verstrekken van alle kosten die 
voor zijn betaalrekening zijn opgelopen. 
Indien de klant gebruik maakt van een 
rekening-courantkrediet van meer dan 
100 EUR, verstrekt de 
betalingsdienstaanbieder hem een 
maandelijkse kostenstaat.

Or. en

Motivering

Teneinde de transparantie met betrekking tot de hoge kosten van rekening-courantkredieten te 
verhogen, moeten deze kosten regelmatig aan de klant worden meegedeeld.
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Amendement 323
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders aan de 
consument ten minste jaarlijks een staat 
verstrekken van alle kosten die voor zijn 
betaalrekening zijn opgelopen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders aan de 
consument ten minste jaarlijks een staat 
verstrekken van alle kosten die voor zijn 
betaalrekening zijn opgelopen en de over 
de betaalrekening betaalde of daarop 
bijgeschreven rente.

Or. en

Motivering

Om de consument een volledig beeld van het kostenprofiel van een betaalrekening te geven, 
moet de rente daarover eveneens in de staat worden opgenomen.

Amendement 324
Werner Langen, Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders aan de 
consument ten minste jaarlijks een staat 
verstrekken van alle kosten die voor zijn 
betaalrekening zijn opgelopen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders aan de 
consument ten minste jaarlijks een staat 
verstrekken van alle kosten die voor zijn 
betaalrekening zijn opgelopen. Indien 
diensten worden aangeboden als 
onderdeel van een pakket financiële 
diensten waarvoor één enkel bedrag aan 
kosten betaald moet worden, wordt het 
pakket financiële diensten beschouwd als 
één dienst en de kosten als één enkel 
bedrag.

Or. de
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Amendement 325
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders aan de 
consument ten minste jaarlijks een staat 
verstrekken van alle kosten die voor zijn 
betaalrekening zijn opgelopen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders aan de 
consument ten minste jaarlijks een staat 
verstrekken van alle kosten die voor zijn 
betaalrekening zijn opgelopen. Deze staat 
kan de consumenten worden toegezonden 
via een door de partijen overeengekomen 
communicatiemiddel (d.w.z. langs 
elektronische weg, via een 
afschriftenprinter, enz.). 
Betalingsdienstaanbieders leggen de 
technische maatregelen ten uitvoer die 
noodzakelijk zijn om binnen twaalf 
maanden na de vaststelling van de in lid 4 
bedoelde uitvoeringsmaatregelen aan deze 
verplichting te voldoen.

Or. en

Amendement 326
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders aan de 
consument ten minste jaarlijks een staat 
verstrekken van alle kosten die voor zijn 
betaalrekening zijn opgelopen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders aan de 
consument op verzoek ten minste jaarlijks 
een staat verstrekken van alle kosten die 
voor zijn betaalrekening zijn opgelopen. 
Deze staat kan de consumenten worden 
toegezonden via een door de partijen 
overeengekomen communicatiemiddel 
(d.w.z. langs elektronische weg, via een 
afschriftenprinter, enz.).
Betalingsdienstaanbieders leggen de 
technische maatregelen ten uitvoer die 
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noodzakelijk zijn om binnen twaalf 
maanden na de vaststelling van de in lid 4 
bedoelde uitvoeringsmaatregelen aan deze 
verplichting te voldoen.

Or. en

Amendement 327
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders aan de 
consument ten minste jaarlijks een staat 
verstrekken van alle kosten die voor zijn 
betaalrekening zijn opgelopen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders aan de 
consument bij voorkeur maandelijks, 
maar ten minste per kwartaal kosteloos 
een staat verstrekken van alle kosten die 
voor zijn betaalrekening zijn opgelopen.

Or. en

Amendement 328
Sari Essayah, Sampo Terho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders aan de 
consument ten minste jaarlijks een staat 
verstrekken van alle kosten die voor zijn 
betaalrekening zijn opgelopen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders aan de 
consument op verzoek ten minste jaarlijks 
een staat verstrekken van alle kosten die 
voor zijn betaalrekening zijn opgelopen. 
De staat kan langs elektronische weg 
worden toegezonden of beschikbaar 
worden gesteld.

Or. en
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Motivering

Het zou praktisch zijn om de informatie samen met het bankafschrift beschikbaar te stellen, 
dat volgens de RBD ten minste maandelijks moet worden verstrekt. Het moet mogelijk zijn om 
deze informatie in elektronische vorm te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van e-
bankieren (artikel 43 van de RBD). Aan de klant wordt de informatie over de kosten voor 
verrichte diensten reeds op zijn bankafschrift verstrekt, waar nodig in nader gespecificeerde 
vorm (artikel 38, onder c), artikel39, onder c), artikel 47, onder c), artikel 48, onder c), en 
artikel 43, lid 3, onder a), van de RBD).

Amendement 329
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien betalingsdiensten als één 
pakket worden aangeboden, omvat de in 
lid 1 bedoelde staat in afwijking van lid 2, 
eerste alinea, onder a) en b), de kosten die 
gedurende de relevante periode voor het 
hele pakket in rekening worden gebracht.

Or. en

Motivering

In Finland worden de dienstverleningskosten op maandelijkse basis achteraf afgeschreven 
volgens een vooraf met de klant gesloten overeenkomst. Er wordt informatie verstrekt over de 
periode waarover dienstverleningskosten in rekening worden gebracht en over de uitsplitsing 
van diensten en daaraan gerelateerde kosten. Hiervoor is een apart deel van het bankafschrift 
gereserveerd. In Finland wordt doorgaans gebruik gemaakt van dienstenpakketten, waarbij 
het volstaat om de klant te informeren over de prijs van het pakket. Afzonderlijke kosten voor 
individuele betalingen worden samen met de betalingen in kwestie aangegeven.

Amendement 330
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zien erop toe dat indien 
een betalingsdienstaanbieder voornemens 
is kosten te wijzigen, de consumenten 
hiervan ten minste een maand 
voorafgaand aan de inwerkingtreding van 
de wijziging schriftelijk in kennis worden 
gesteld.

Or. en

Amendement 331
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zien erop toe dat indien 
een betalingsdienstaanbieder voornemens 
is vóór het verstrekken van de jaarlijkse 
kostenstaat kosten te verhogen, de 
consumenten hiervan omvattend en tijdig 
in schriftelijke of elektronische vorm in 
kennis worden gesteld.

Or. en

Amendement 332
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voor elke dienst aangerekende 
eenheidskosten, het aantal keren dat de 
dienst tijdens de relevante periode is 
gebruikt en de datum waarop de dienst is 
gebruikt;

Schrappen
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Or. en

Motivering

Deze bepaling zou tot een overdaad aan informatie leiden waar de consument weinig aan 
heeft, gezien het feit dat die informatie reeds beschikbaar is.

Amendement 333
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voor elke dienst aangerekende 
eenheidskosten, het aantal keren dat de 
dienst tijdens de relevante periode is 
gebruikt en de datum waarop de dienst is 
gebruikt;

Schrappen

Or. en

Motivering

Door deze bepaling zou de klant met een onverwerkbare hoeveelheid informatie opgezadeld 
worden. Onder diensten vallen bijvoorbeeld overmakingen, automatische afschrijvingen, 
kaartbetalingen en geldopnames. Volgens de RBD (artikel 38, onder c), artikel 39, onder c), 
artikel 47, onder c), artikel 48, onder c), en artikel 43, lid 3, onder a)) moet informatie 
worden verstrekt over de dienstverleningskosten voor specifieke betalingen. Het is niet nodig 
om dubbele informatie te verstrekken.

Amendement 334
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voor elke dienst aangerekende 
eenheidskosten, het aantal keren dat de 
dienst tijdens de relevante periode is 
gebruikt en de datum waarop de dienst is 
gebruikt;

(a) de voor elke dienst aangerekende 
eenheidskosten, het aantal keren dat de 
dienst tijdens de relevante periode is 
gebruikt en de datum waarop de dienst is 
gebruikt, of, wanneer de consument 
verschillende, in een pakket 
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gecombineerde diensten heeft 
aangekocht, de voor het dienstenpakket 
aangerekende kosten;

Or. en

Amendement 335
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het totale bedrag aan kosten die tijdens 
de relevante periode voor elke aangeboden 
dienst zijn opgelopen;

(b) het totale bedrag aan kosten die tijdens 
de relevante periode voor elke aangeboden 
dienst zijn opgelopen, of, wanneer de 
consument verschillende, in een pakket 
gecombineerde diensten heeft 
aangekocht, de extra kosten per dienst bij 
overschrijding van het maximale aantal 
diensten dat deel uitmaakt van het pakket, 
alsook de extra kosten per gebruikte 
dienst die geen deel uitmaakt van het 
pakket;

Or. en

Amendement 336
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het totale bedrag aan kosten die tijdens 
de relevante periode voor alle aangeboden 
diensten zijn opgelopen;

c) het totale bedrag aan kosten die tijdens 
de relevante periode voor alle aangeboden 
diensten zijn opgelopen, of, wanneer de 
consument verschillende, in een pakket 
gecombineerde diensten heeft 
aangekocht, het totale bedrag aan extra 
kosten bij overschrijding van het 
maximale aantal diensten dat deel 
uitmaakt van het pakket, alsook het totale 
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bedrag aan extra kosten voor gebruikte 
diensten die geen deel uitmaken van het 
pakket;

Or. en

Amendement 337
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het gemiddelde saldo en het totale 
bedrag aan rente dat gedurende de 
relevante periode is bijgeschreven;

Or. en

Amendement 338
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het totale bedrag aan rente dat 
gedurende de relevante periode is 
bijgeschreven;

Or. en

Amendement 339
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de gedurende de relevante periode 
over de rekening betaalde of daarop 
bijgeschreven rente;

Or. en

Amendement 340
Peter Simon, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de hoogte van de rente op 
rekening-courantkredieten en het 
totaalbedrag van de betaalde rente op 
rekening-courantkredieten in de relevante 
periode.

Or. de

Amendement 341
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) het aantal dagen gedurende welke 
de rekening een negatief saldo vertoonde 
en het totale bedrag aan rente dat 
gedurende de relevante periode is betaald;

Or. en

Amendement 342
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) het aantal dagen gedurende welke 
de rekening een negatief saldo vertoonde, 
de geldende rentevoeten en het totale 
bedrag aan rente dat gedurende de 
relevante periode is betaald;

Or. en

Amendement 343
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quater) een kennisgeving vooraf met 
betrekking tot de kosten die in de volgende 
periode zullen worden aangerekend 
alsook kosten die in rekening worden 
gebracht tenzij de klant bepaalde nader in 
het document te specificeren stappen 
onderneemt om die kosten te vermijden;

Or. en

Amendement 344
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quater) een kennisgeving vooraf met 
betrekking tot de kosten die in de volgende 
periode zullen worden aangerekend;
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Or. en

Amendement 345
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een kennisgeving vooraf met 
betrekking tot eventuele wijzigingen of 
verhogingen van kosten die vanaf de 
volgende periode zullen worden 
aangerekend;

Or. en

Amendement 346
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De titel "kostenstaat" staat duidelijk 
bovenaan op de eerste bladzijde van de 
staat naast een gemeenschappelijk 
symbool om het document van andere 
documentatie te onderscheiden.

Schrappen

Or. en

Motivering

Voor een richtlijn is het niet noodzakelijk om het informatiedocument betreffende de kosten zo 
gedetailleerd te omschrijven.

Amendement 347
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De titel "kostenstaat" staat duidelijk 
bovenaan op de eerste bladzijde van de 
staat naast een gemeenschappelijk 
symbool om het document van andere 
documentatie te onderscheiden.

Schrappen

Or. en

Motivering

De vaststelling van het formaat moet worden overgelaten aan de lidstaten.

Amendement 348
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De titel "kostenstaat" staat duidelijk 
bovenaan op de eerste bladzijde van de 
staat naast een gemeenschappelijk 
symbool om het document van andere 
documentatie te onderscheiden.

Schrappen

Or. en

Amendement 349
Sari Essayah, Sampo Terho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is gemachtigd ingevolge 
artikel 26 uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen ter bepaling van het formaat van de 
kostenstaat, het gemeenschappelijke 
symbool ervan en de volgorde waarin de 
in lid 5 van artikel 3 bedoelde diensten in 

4. De lidstaten bepalen het formaat van de 
in artikel 3, lid 1, bedoelde kostenstaat.



AM\1002483NL.doc 149/178 PE516.948v02-00

NL

de kostenstaat worden gepresenteerd.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten kunnen bepalen in welke vorm de kostenstaat aan de klant moet worden 
verstrekt, aangezien zij zo rekening kunnen houden met specifieke nationale omstandigheden.

Amendement 350
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is gemachtigd ingevolge 
artikel 26 uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen ter bepaling van het formaat van de 
kostenstaat, het gemeenschappelijke 
symbool ervan en de volgorde waarin de in 
lid 5 van artikel 3 bedoelde diensten in de 
kostenstaat worden gepresenteerd.

4. De lidstaten bepalen het formaat van de 
kostenstaat, het gemeenschappelijke 
symbool ervan en de volgorde waarin de in 
lid 1 van artikel 3 bedoelde diensten in de 
kostenstaat worden gepresenteerd.

Or. en

Motivering

Voor een richtlijn is het niet noodzakelijk om het informatiedocument betreffende de kosten zo 
gedetailleerd te omschrijven.

Amendement 351
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is gemachtigd ingevolge 
artikel 26 uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen ter bepaling van het formaat van de 
kostenstaat, het gemeenschappelijke 
symbool ervan en de volgorde waarin de in 
lid 5 van artikel 3 bedoelde diensten in de 

4. De lidstaten bepalen het formaat van de 
kostenstaat, het gemeenschappelijke 
symbool ervan en de volgorde waarin de in 
lid 5 van artikel 1 bedoelde diensten in de 
kostenstaat worden gepresenteerd.
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kostenstaat worden gepresenteerd.

Or. en

Amendement 352
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is gemachtigd ingevolge 
artikel 26 uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen ter bepaling van het formaat van de 
kostenstaat, het gemeenschappelijke 
symbool ervan en de volgorde waarin de in 
lid 5 van artikel 3 bedoelde diensten in de 
kostenstaat worden gepresenteerd.

4. De Commissie is gemachtigd ingevolge 
artikel 26 uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen ter bepaling van het formaat van de 
kostenstaat, het gemeenschappelijke 
symbool ervan en de volgorde waarin de in 
lid 5 van artikel 3 bedoelde diensten alsook 
alle andere diensten in de kostenstaat 
worden gepresenteerd.

Or. en

Amendement 353
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is gemachtigd ingevolge 
artikel 26 uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen ter bepaling van het formaat van de 
kostenstaat, het gemeenschappelijke 
symbool ervan en de volgorde waarin de in 
lid 5 van artikel 3 bedoelde diensten in de 
kostenstaat worden gepresenteerd.

4. De Commissie is gemachtigd ingevolge 
artikel 25 uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen ter bepaling van het formaat van de 
kostenstaat, het gemeenschappelijke 
symbool ervan en de volgorde waarin de in 
lid 5 van artikel 3 bedoelde diensten in de 
kostenstaat worden gepresenteerd.

Or. fr

Amendement 354
Werner Langen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is gemachtigd ingevolge 
artikel 26 uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen ter bepaling van het formaat van de 
kostenstaat, het gemeenschappelijke 
symbool ervan en de volgorde waarin de in 
lid 5 van artikel 3 bedoelde diensten in de 
kostenstaat worden gepresenteerd.

4. De Commissie is gemachtigd ingevolge 
artikel 26 uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen ter bepaling van het formaat van de 
kostenstaat, het gemeenschappelijke 
symbool ervan en de volgorde waarin de in 
lid 1 van artikel 3 bedoelde diensten in de 
kostenstaat worden gepresenteerd.

Or. de

Amendement 355
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In alle lidstaten wordt de 
kostenstaat voorafgaand aan de 
ingebruikname ervan getest door 
consumenten om ervoor te zorgen dat de 
kostenstaten gebruiksvriendelijk zijn.

Or. en

Amendement 356
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders in hun 
contractuele en commerciële informatie in 
voorkomend geval gebruik maken van de 
termen en definities in de lijst van de 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders in hun 
contractuele en commerciële informatie in 
voorkomend geval gebruik maken van de 
definities in de lijst van de meest 
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meest representatieve betalingsdiensten als 
bedoeld in artikel 3, lid 5.

representatieve betalingsdiensten als 
bedoeld in artikel 3, lid 5. De 
betalingsdienstaanbieders moeten binnen 
twaalf maanden na de publicatie van de 
gestandaardiseerde EU-lijst aan deze 
verplichting voldoen.

Or. en

Amendement 357
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders in hun 
contractuele en commerciële informatie in 
voorkomend geval gebruik maken van de 
termen en definities in de lijst van de meest 
representatieve betalingsdiensten als 
bedoeld in artikel 3, lid 5.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders in hun 
contractuele en commerciële informatie in 
voorkomend geval gebruik maken van de 
termen en definities in de lijst van de meest 
representatieve betalingsdiensten als 
bedoeld in artikel 3, lid 5. De 
betalingsdienstaanbieders moeten binnen 
twaalf maanden na de publicatie van de 
lijst van gestandaardiseerde termen en 
definities aan deze verplichting voldoen.

Or. en

Amendement 358
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders in hun 
contractuele en commerciële informatie in 
voorkomend geval gebruik maken van de 
termen en definities in de lijst van de meest 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders in hun 
contractuele en commerciële informatie 
gebruik maken van de termen en definities 
in de lijst van de aan de betaalrekening 
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representatieve betalingsdiensten als 
bedoeld in artikel 3, lid 5.

gekoppelde diensten als bedoeld in artikel 
3, lid 5.

Or. en

Amendement 359
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders in hun 
contractuele en commerciële informatie in 
voorkomend geval gebruik maken van de 
termen en definities in de lijst van de meest 
representatieve betalingsdiensten als 
bedoeld in artikel 3, lid 5.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders in hun 
contractuele en commerciële informatie 
gebruik maken van de termen en definities 
in de lijst van de diensten als bedoeld in 
artikel 3, lid 5.

Or. en

Amendement 360
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders in hun 
contractuele en commerciële informatie in 
voorkomend geval gebruik maken van de 
termen en definities in de lijst van de meest 
representatieve betalingsdiensten als 
bedoeld in artikel 3, lid 5.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders in hun 
contractuele en commerciële informatie, 
waar van toepassing, gebruik maken van 
de termen en definities in de lijst van de 
meest representatieve betalingsdiensten als 
bedoeld in artikel 3, lid 5.

Or. en

Amendement 361
Werner Langen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders in hun 
contractuele en commerciële informatie in 
voorkomend geval gebruik maken van de 
termen en definities in de lijst van de meest 
representatieve betalingsdiensten als 
bedoeld in artikel 3, lid 5.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders in hun 
contractuele en commerciële informatie in 
voorkomend geval gebruik maken van de 
termen en definities in de lijst van de meest 
representatieve betalingsdiensten als 
bedoeld in artikel 3, lid 1.

Or. de

Amendement 362
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders in hun 
contractuele en commerciële informatie in 
voorkomend geval gebruik maken van de 
termen en definities in de lijst van de meest 
representatieve betalingsdiensten als 
bedoeld in artikel 3, lid 5.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders in hun 
contractuele en commerciële informatie in 
voorkomend geval gebruik maken van de 
termen en definities in de lijst van de meest 
representatieve betalingsdiensten als 
bedoeld in artikel 3, lid 1.

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit de voorgestelde schrapping van artikel 3, lid 5.

Amendement 363
Sari Essayah, Sampo Terho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betalingsdienstaanbieders mogen 
gebruik maken van merknamen om in hun 
contractuele en commerciële informatie 
hun diensten vast te stellen, op voorwaarde 
dat zij in voorkomend geval de 
overeenkomstige term in de lijst als 
bedoeld in artikel 3, lid 5 aanwijzen.
Betalingsdienstaanbieders maken in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
of de kostenstaat geen gebruik van 
merknamen.

2. De betalingsdienstaanbieders mogen 
gebruik maken van merknamen om in hun 
contractuele en commerciële informatie 
hun diensten aan te duiden, op voorwaarde 
dat zij in voorkomend geval de 
overeenkomstige term in de lijst als 
bedoeld in artikel 3, lid 1, aanwijzen.

Or. en

Motivering

Informatie vooraf en achteraf over dienstverleningskosten is een essentieel onderdeel van de 
commerciële informatie en van het contract met de klant. Hoe kan de consument zonder 
verwijzingen naar een merknaam en zijn overeenkomst een verband leggen tussen de kosten 
voor betalingen en de kostenstaat en de gestandaardiseerde prijslijst? De laatste zin van 
artikel 6, lid 2, lijkt in strijd te zijn met de RBD en normale vereisten inzake 
consumentenvoorlichting alsook met artikel 4, lid 2, van deze richtlijn.

Amendement 364
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betalingsdienstaanbieders mogen 
gebruik maken van merknamen om in hun 
contractuele en commerciële informatie 
hun diensten vast te stellen, op voorwaarde 
dat zij in voorkomend geval de 
overeenkomstige term in de lijst als 
bedoeld in artikel 3, lid 5 aanwijzen. 
Betalingsdienstaanbieders maken in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
of de kostenstaat geen gebruik van 
merknamen.

2. De betalingsdienstaanbieders mogen 
gebruik maken van merknamen om in hun 
contractuele en commerciële informatie, 
het informatiedocument betreffende de 
kosten of de kostenstaat hun diensten aan 
te duiden, op voorwaarde dat zij in 
voorkomend geval de overeenkomstige 
definitie in de lijst als bedoeld in artikel 3, 
lid 5, aanwijzen.

Or. en
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Amendement 365
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betalingsdienstaanbieders mogen 
gebruik maken van merknamen om in hun 
contractuele en commerciële informatie 
hun diensten vast te stellen, op voorwaarde 
dat zij in voorkomend geval de 
overeenkomstige term in de lijst als 
bedoeld in artikel 3, lid 5 aanwijzen. 
Betalingsdienstaanbieders maken in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
of de kostenstaat geen gebruik van 
merknamen.

2. De betalingsdienstaanbieders mogen 
gebruik maken van merknamen om in hun 
contractuele en commerciële informatie 
hun diensten vast te stellen, op voorwaarde 
dat zij in voorkomend geval de 
overeenkomstige term in de lijst als 
bedoeld in artikel 3, lid 1 aanwijzen.

Or. de

Amendement 366
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betalingsdienstaanbieders mogen 
gebruik maken van merknamen om in hun 
contractuele en commerciële informatie 
hun diensten vast te stellen, op voorwaarde 
dat zij in voorkomend geval de 
overeenkomstige term in de lijst als 
bedoeld in artikel 3, lid 5 aanwijzen. 
Betalingsdienstaanbieders maken in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
of de kostenstaat geen gebruik van 
merknamen.

2. De betalingsdienstaanbieders mogen 
gebruik maken van merknamen om in hun 
contractuele en commerciële informatie 
hun diensten vast te stellen, op voorwaarde 
dat zij in voorkomend geval de 
overeenkomstige term in de lijst als 
bedoeld in artikel 3, lid 5, aanwijzen. In 
het informatiedocument betreffende de 
kosten en de kostenstaat mogen 
betalingsdienstaanbieders alleen gebruik 
maken van merknamen in aanvulling op 
de overeenkomstige term in de lijst als 
bedoeld in artikel 3, lid 5, waarbij deze 
namen tussen haakjes moeten worden 
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geplaatst.

Or. en

Motivering

Dit amendement is erop gericht de informatiedocumenten met betrekking tot een 
betaalrekening begrijpelijker te maken. Dit amendement is gebaseerd op een bijdrage van de 
sectororganisatie van het Duitse bankwezen (Deutsche Kreditwirtschaft) en de Oostenrijkse 
spaarbanken.

Amendement 367
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betalingsdienstaanbieders mogen 
gebruik maken van merknamen om in hun 
contractuele en commerciële informatie 
hun diensten vast te stellen, op voorwaarde 
dat zij in voorkomend geval de 
overeenkomstige term in de lijst als 
bedoeld in artikel 3, lid 5 aanwijzen. 
Betalingsdienstaanbieders maken in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
of de kostenstaat geen gebruik van 
merknamen.

2. De betalingsdienstaanbieders mogen 
gebruik maken van merknamen om in hun 
commerciële informatie hun diensten vast 
te stellen, op voorwaarde dat zij, waar van 
toepassing, de overeenkomstige term in de 
lijst als bedoeld in artikel 3, lid 5 
aanwijzen. Betalingsdienstaanbieders 
maken in het informatiedocument 
betreffende de kosten, de kostenstaat of 
contractuele informatie geen gebruik van 
merknamen.

Or. en

Amendement 368
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen
Vergelijkingswebsites
1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
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consumenten toegang hebben tot ten 
minste één website waarop
overeenkomstig de leden 2 en 3 de kosten 
worden vergeleken die door de 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangerekend voor de diensten welke met 
betrekking tot betaalrekeningen op 
nationaal niveau worden aangeboden.
2. De lidstaten stellen een vrijwillige
erkenningsregeling vast voor door private 
ondernemers beheerde websites waarop 
kosten worden vergeleken die door de 
betalingsdienstaanbieders voor met 
betrekking tot betaalrekeningen 
aangeboden diensten worden 
aangerekend. Om erkenning te 
verkrijgen, gelden voor door private 
ondernemers beheerde 
vergelijkingswebsites de volgende 
voorwaarden:
(a) zij zijn operationeel onafhankelijk van 
elke betalingsdienstaanbieder;
(b) er wordt gebruik gemaakt van gewone 
taal en, in voorkomend geval, de termen 
als bedoeld in artikel 3, lid 5;
(c) verstrekking van actuele informatie;
(d) er wordt een voldoende breed overzicht 
van de betaalrekeningmarkt geboden;
(e) er is een effectieve informatieopvraag-
en klachtenbehandelingsprocedure in 
werking.
3. Indien geen website ingevolge lid 2 
erkend is, zorgen de lidstaten ervoor dat 
een website wordt opgezet die door de 
bevoegde autoriteit waarvan sprake in 
artikel 20 of enige andere bevoegde 
overheid beheerd wordt. Indien een 
website ingevolge lid 2 erkend is, kunnen 
de lidstaten besluiten een bijkomende 
website op te zetten die door de bevoegde 
autoriteit waarvan sprake in artikel 20 of 
enige andere bevoegde overheid beheerd 
wordt. Voor websites die door een 
bevoegde autoriteit worden beheerd 
ingevolge lid 1, geldt lid 2, onder a) tot en 
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met e).
4. De lidstaten behouden het recht bij 
niet-naleving van de verplichtingen in lid 
2 de erkenning van private ondernemers 
te weigeren of in te trekken.
5. De lidstaten zorgen ervoor dat over de 
websites waarvan sprake in lid 1 
toereikende informatie voor de 
consumenten beschikbaar is. Daartoe 
behoort, in voorkomend geval, het 
onderhoud van een publiek toegankelijk 
register van erkende 
vergelijkingswebsites.

Or. en

Motivering

Prijsvergelijkingswebsites vallen niet onder het toepassingsgebied van deze richtlijn, die 
specifiek betrekking heeft op betaalrekeningen.

Amendement 369
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consumenten toegang hebben tot ten 
minste één website waarop overeenkomstig 
de leden 2 en 3 de kosten worden
vergeleken die door de 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangerekend voor de diensten welke met 
betrekking tot betaalrekeningen op 
nationaal niveau worden aangeboden.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consumenten toegang hebben tot ten 
minste één website waarop op nationaal 
niveau overeenkomstig de leden 2 en 3 het 
volgende wordt vergeleken:

(a) de kosten die door de 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangerekend voor de diensten welke met 
betrekking tot betaalrekeningen 
aangeboden, en

(b) elementen die bepalend zijn voor het 
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door de betalingsdienstaanbieder geboden 
dienstverleningsniveau, waaronder het 
aantal vestigingen en het aantal 
geldautomaten. Voor deze beide 
elementen worden de aantallen per 
specifieke betalingsdienstaanbieder en, 
indien van toepassing, per netwerk van 
betalingsdienstaanbieders aangegeven. 
Bovendien wordt informatie verstrekt over 
de vraag hoe ver de dichtstbijzijnde 
vestiging van de betalingsdienstaanbieder 
verwijderd is van de gebruiker van de 
vergelijkingswebsite.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet ervoor zorgen dat de vergelijkingswebsite naar behoren rekening houdt 
met vestigingen en netwerken van geldautomaten, om zo een doeltreffendere vorm van 
concurrentie te bevorderen, waar het Commissievoorstel slechts in een beperkte focus op 
prijzen voorziet. Het amendement is gebaseerd op een bijdrage van de vereniging van 
coöperatieve banken in Duitsland en de vereniging van Duitse spaarbanken.

Amendement 370
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consumenten toegang hebben tot ten 
minste één website waarop overeenkomstig 
de leden 2 en 3 de kosten worden 
vergeleken die door de 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangerekend voor de diensten welke met 
betrekking tot betaalrekeningen op 
nationaal niveau worden aangeboden.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consumenten toegang hebben tot ten 
minste één website waarop overeenkomstig 
de leden 2 en 3 de kosten worden 
vergeleken die door de 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangerekend voor de diensten welke met 
betrekking tot betaalrekeningen op 
nationaal niveau worden aangeboden, 
evenals de kwaliteit en het 
dienstenaanbod van de verschillende 
aanbieders.

Or. de
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Amendement 371
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consumenten toegang hebben tot ten 
minste één website waarop overeenkomstig 
de leden 2 en 3 de kosten worden 
vergeleken die door de 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangerekend voor de diensten welke met 
betrekking tot betaalrekeningen op 
nationaal niveau worden aangeboden.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consumenten toegang hebben tot ten 
minste één website waarop overeenkomstig 
lid 2 of lid 3 de kosten worden vergeleken 
die door de betalingsdienstaanbieders 
worden aangerekend voor de diensten 
welke met betrekking tot betaalrekeningen 
op nationaal niveau worden aangeboden.

Or. en

Amendement 372
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consumenten toegang hebben tot ten 
minste één website waarop overeenkomstig 
de leden 2 en 3 de kosten worden 
vergeleken die door de 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangerekend voor de diensten welke met 
betrekking tot betaalrekeningen op 
nationaal niveau worden aangeboden.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consumenten kosteloos toegang hebben tot 
ten minste één website waarop 
overeenkomstig de leden 2 en 3 de kosten 
en de rentepercentages worden vergeleken 
die op nationaal niveau door de 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangerekend voor of toegepast op
betaalrekeningen.

Or. en

Amendement 373
Sven Giegold



PE516.948v02-00 162/178 AM\1002483NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consumenten toegang hebben tot ten 
minste één website waarop overeenkomstig 
de leden 2 en 3 de kosten worden 
vergeleken die door de 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangerekend voor de diensten welke met 
betrekking tot betaalrekeningen op 
nationaal niveau worden aangeboden.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consumenten toegang hebben tot ten 
minste één website waarop overeenkomstig 
de leden 2 en 3 de kosten worden 
vergeleken die door de 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangerekend voor de aan betaalrekeningen 
gekoppelde diensten die op nationaal 
niveau worden aangeboden.

Or. en

Amendement 374
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen een vrijwillige
erkenningsregeling vast voor door private 
ondernemers beheerde websites waarop 
kosten worden vergeleken die door de 
betalingsdienstaanbieders voor met 
betrekking tot betaalrekeningen 
aangeboden diensten worden 
aangerekend. Om erkenning te verkrijgen, 
gelden voor door private ondernemers 
beheerde vergelijkingswebsites de 
volgende voorwaarden:

2. De lidstaten stellen een verplichte
erkenningsregeling vast voor door private 
ondernemers beheerde websites waarop de 
in lid 1 omschreven 
vergelijkingselementen worden vergeleken 
die met betrekking tot betaalrekeningen 
worden aangeboden. Om erkenning te 
verkrijgen, gelden voor door private 
ondernemers beheerde 
vergelijkingswebsites de volgende 
voorwaarden:

Or. en

Motivering

Dit amendement moet ervoor zorgen dat de vergelijkingswebsite naar behoren rekening houdt 
met vestigingen en netwerken van geldautomaten, om zo een doeltreffendere vorm van 
concurrentie te bevorderen, waar het Commissievoorstel slechts in een beperkte focus op 
prijzen voorziet. Het amendement is gebaseerd op een bijdrage van de vereniging van 
coöperatieve banken in Duitsland.
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Amendement 375
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen een vrijwillige 
erkenningsregeling vast voor door private 
ondernemers beheerde websites waarop 
kosten worden vergeleken die door de 
betalingsdienstaanbieders voor met 
betrekking tot betaalrekeningen 
aangeboden diensten worden 
aangerekend. Om erkenning te verkrijgen, 
gelden voor door private ondernemers 
beheerde vergelijkingswebsites de 
volgende voorwaarden:

2. De lidstaten stellen een vrijwillige 
erkenningsregeling vast voor door private 
ondernemers beheerde websites waarop 
kosten en rentepercentages worden 
vergeleken die door de 
betalingsdienstaanbieders voor
betaalrekeningen worden aangerekend of 
erop worden toegepast. Om erkenning te 
verkrijgen, gelden voor door private 
ondernemers beheerde 
vergelijkingswebsites de volgende 
voorwaarden:

Or. en

Amendement 376
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij zijn operationeel onafhankelijk van 
elke betalingsdienstaanbieder;

(a) zij zijn juridisch onafhankelijk van elke 
betalingsdienstaanbieder;

Or. en

Motivering

Operationele onafhankelijkheid volstaat niet om belangenconflicten uit te sluiten. Juridische 
onafhankelijkheid is de beste garantie voor objectieve vergelijkingen.
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Amendement 377
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij zijn operationeel onafhankelijk van 
elke betalingsdienstaanbieder;

(a) zij zijn financieel en operationeel 
onafhankelijk van elke 
betalingsdienstaanbieder;

Or. en

Amendement 378
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij zijn operationeel onafhankelijk van 
elke betalingsdienstaanbieder;

(a) zij zijn onafhankelijk van elke 
betalingsdienstaanbieder;

Or. en

Amendement 379
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij zijn operationeel onafhankelijk van 
elke betalingsdienstaanbieder;

(a) zij zijn operationeel onafhankelijk van 
elke betalingsdienstaanbieder; gegevens 
met betrekking tot de eigenaar en de 
aanbieder van de website moeten 
gemakkelijk toegankelijk en goed 
zichtbaar zijn; 

Or. en
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Amendement 380
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) zij bevatten duidelijke informatie 
over hun eigenaren en hun 
financieringswijze;

Or. en

Amendement 381
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) er wordt gebruik gemaakt van gewone 
taal en, in voorkomend geval, de termen als 
bedoeld in artikel 3, lid 5;

(b) er wordt gebruik gemaakt van gewone 
taal en, in voorkomend geval, de termen als 
bedoeld in artikel 3, lid 1;

Or. de

Amendement 382
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) er wordt gebruik gemaakt van gewone 
taal en, in voorkomend geval, de termen 
als bedoeld in artikel 3, lid 5;

(b) er wordt gebruik gemaakt van gewone 
taal en, waar van toepassing, de termen als 
bedoeld in artikel 3, lid 5;

Or. en

Amendement 383
Sven Giegold
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) verstrekking van actuele informatie; (c) verstrekking van actuele, uitgebreide, 
nauwkeurige en consumentvriendelijke
informatie;

Or. en

Amendement 384
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) verstrekking van actuele informatie; (c) verstrekking van actuele, nauwkeurige, 
betrouwbare en gebruiksvriendelijke
informatie;

Or. en

Amendement 385
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) er wordt een voldoende breed overzicht 
van de betaalrekeningmarkt geboden;

(d) er wordt een voldoende breed overzicht 
van de betaalrekeningmarkt geboden en 
verzoeken van betalingsdienstaanbieders 
in de betrokken lidstaat om hun gegevens 
op te nemen op de website worden 
aanvaard;

Or. en
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Amendement 386
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) er wordt een voldoende breed overzicht 
van de betaalrekeningmarkt geboden;

(d) er wordt een voldoende breed overzicht 
van de betaalrekeningmarkt geboden en er 
wordt vermeld hoe groot het door de 
website weergegeven marktaandeel is;

Or. en

Amendement 387
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) er wordt informatie verstrekt, 
zonder enige aanbevelingen te doen.

Or. en

Amendement 388
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) er wordt informatie verstrekt, 
zonder enige aanbevelingen te doen.

Or. en

Amendement 389
Sven Giegold
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Wanneer de 
betalingsdienstaanbieders kosten in 
rekening worden gebracht voor het 
opnemen van hun gegevens op een 
dergelijke website, zijn die kosten niet-
discriminerend en worden zij op de 
website bekendgemaakt.

Or. en

Motivering

Het amendement moet voorkomen dat alleen gegevens van betalingsdienstaanbieders die het 
meest betalen op de website worden opgenomen.

Amendement 390
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders niet 
aansprakelijk zijn voor de informatie die 
op de al dan niet erkende websites wordt 
vermeld, aangezien zij niet 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van 
de websites.

Or. en

Amendement 391
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De bevoegde Europese 
toezichthoudende autoriteit is gemachtigd 
om ontwerpen van technische normen 
vast te stellen ter bepaling van de normen 
betreffende de voorwaarden voor 
vergelijkingswebsites, als bedoeld in lid 2, 
met name wat betreft bepalende 
elementen voor het 
dienstverleningsniveau dat door een 
betalingsdienstaanbieder wordt 
aangeboden, waaronder het aantal 
vestigingen; het aantal geldautomaten 
van de specifieke 
betalingsdienstaanbieder en, indien van 
toepassing, de respectievelijke groep van 
betalingsdienstaanbieders; alsook 
informatie over de vraag hoe ver de 
dichtstbijzijnde vestiging van de 
betalingsdienstaanbieder verwijderd is 
van de gebruiker van de 
vergelijkingswebsite.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft ten doel voor doeltreffende normen te zorgen die de concurrentie 
bevorderen. Het amendement is gebaseerd op bijdragen van de vereniging van coöperatieve 
banken in Duitsland en de vereniging van Duitse spaarbanken.

Amendement 392
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Teneinde het overzicht over de door 
betalingsdienstaanbieders in de Europese 
Unie aangerekende kosten te 
vergemakkelijken, zet de Europese 
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Commissie een actueel, onafhankelijk, 
nauwkeurig, betrouwbaar en 
consumentvriendelijk portaal op dat in 
links voorziet naar alle erkende 
vergelijkingswebsites in de respectievelijke 
lidstaten. 

Or. en

Amendement 393
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie zet een voor het 
publiek toegankelijk EU-webportaal op 
dat links bevat naar alle door bevoegde 
autoriteiten en erkende private 
ondernemers op nationaal niveau 
beheerde vergelijkingswebsites, en werkt 
dit portaal voortdurend bij.

Or. en

Amendement 394
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Tegen 2018 worden eveneens 
Europese websites ontwikkeld ter 
vergelijking van de kosten die door de 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangerekend voor de diensten welke met 
betrekking tot betaalrekeningen worden 
aangeboden in de verschillende lidstaten
De Europese Commissie stelt uiterlijk op 
die datum een publiek toegankelijke 
Europese vergelijkingswebsite op die in 
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samenwerking met de EBA wordt 
beheerd.
Vóór die datum ontwikkelt de Europese 
Commissie door middel van een 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 24 tevens een vrijwillige 
erkenningsregeling voor private Europese 
vergelijkingswebsites. Om erkenning te 
verkrijgen, moeten door private 
ondernemers beheerde 
vergelijkingswebsites aan de in lid 2 
vermelde voorwaarden voldoen. De 
Europese Commissie behoudt het recht bij 
niet-naleving van de in lid 2 vermelde 
verplichtingen de erkenning van private 
ondernemers te weigeren of in te trekken.

Or. en

Amendement 395
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. De Europese Commissie zet één 
enkel portaal op dat links bevat naar de 
vergelijkingswebsites die in elke lidstaat 
en op Europees niveau zijn erkend, en 
werkt dit portaal voortdurend bij.
Dit portaal biedt de consumenten ook een 
glossarium van de gestandaardiseerde 
EU-terminologie zoals vastgesteld 
overeenkomstig artikel 3, alsmede 
richtsnoeren betreffende het 
grensoverschrijdend overstappen tussen 
betaalrekeningen.
Tevens worden op dit portaal de lijst van 
de verschillende nationale bevoegde 
autoriteiten als bedoeld in artikel 20 en 
hun contactgegevens op gemakkelijk 
toegankelijke wijze bekendgemaakt.
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Or. en

Amendement 396
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
EU-portaal voor vergelijkingswebsites

1. De lidstaten stellen de Commissie en de 
EBA in kennis van de 
vergelijkingswebsites die aan de 
voorwaarden van artikel 7, leden 1 en 2, 
voldoen.
2. In samenwerking met de EBA stelt de 
Commissie een publiek toegankelijk EU-
portaal op voor vergelijkingswebsites op 
nationaal niveau, dat onder meer in de 
mogelijkheid voorziet om de in de 
verschillende lidstaten aangeboden 
betaalrekeningen naast elkaar te 
vergelijken. Het EU-portaal biedt de 
consumenten ter aanvulling op die 
informatie een glossarium met de 
gestandaardiseerde EU-terminologie zoals 
vastgesteld overeenkomstig artikel 3, lid 4, 
alsmede praktische richtsnoeren 
betreffende het grensoverschrijdend 
overstappen tussen betaalrekeningen.

Or. en

Motivering

Ter ondersteuning van amendement 57 van de rapporteur. Dit amendement is noodzakelijk 
om te voorzien in de behoeften van de steeds mobieler wordende Europese burgers en ter 
bevordering van de interne markt op het gebied van aan betaalrekeningen gerelateerde 
diensten.
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Amendement 397
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een betaalrekening samen met een andere 
dienst of een ander product als onderdeel 
van een pakket wordt aangeboden, de 
betalingsdienstaanbieder de consument 
informeert over het feit of het mogelijk is 
de betaalrekening afzonderlijk aan te kopen 
en afzonderlijke informatie verstrekt 
betreffende de kosten in verband met elk 
van de in het pakket aangeboden producten 
en diensten.

1. Onverminderd artikel 4, lid 2, zorgen de 
lidstaten ervoor dat wanneer een 
betaalrekening samen met een andere 
financiële dienst of een ander financieel 
product als onderdeel van een pakket wordt 
aangeboden, de betalingsdienstaanbieder 
de consument informeert over het feit of 
het mogelijk is de betaalrekening 
afzonderlijk aan te kopen en, indien dit het 
geval is, afzonderlijke informatie verstrekt 
betreffende de kosten in verband met elk 
van de andere in het pakket aangeboden 
financiële producten en diensten indien 
het mogelijk is elk van die financiële 
producten en diensten afzonderlijk aan te 
kopen.

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat er een verschil bestaat tussen rekeningen die een reeks 
diensten bieden en rekeningen die in een pakket met andere financiële diensten, zoals 
verzekeringen, worden aangeboden. In het laatste geval is het niet mogelijk de gebundelde 
diensten apart te verkrijgen. In dit geval kan een voorschrift worden ingevoerd dat ervoor 
zorgt dat de betalingsdienstaanbieder de consument waarschuwt voor de kosten die zijn 
verbonden aan het openen van een pakketbetalingsrekening en controleert of de klant in 
aanmerking komt voor het pakket.

Amendement 398
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een betaalrekening samen met een andere 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een betaalrekening samen met een andere 
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dienst of een ander product als onderdeel 
van een pakket wordt aangeboden, de 
betalingsdienstaanbieder de consument 
informeert over het feit of het mogelijk is 
de betaalrekening afzonderlijk aan te kopen 
en afzonderlijke informatie verstrekt 
betreffende de kosten in verband met elk 
van de in het pakket aangeboden 
producten en diensten.

dienst of een ander product als onderdeel 
van een pakket wordt aangeboden, de 
betalingsdienstaanbieder de consument 
informeert over het feit of het mogelijk is 
de betaalrekening afzonderlijk aan te kopen 
en afzonderlijke informatie verstrekt 
betreffende de gerelateerde kosten.

Or. en

Amendement 399
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een betaalrekening samen met een andere 
dienst of een ander product als onderdeel 
van een pakket wordt aangeboden, de 
betalingsdienstaanbieder de consument 
informeert over het feit of het mogelijk is 
de betaalrekening afzonderlijk aan te kopen 
en afzonderlijke informatie verstrekt 
betreffende de kosten in verband met elk 
van de in het pakket aangeboden producten 
en diensten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een betaalrekening samen met een andere 
dienst of een ander product als onderdeel 
van een pakket wordt aangeboden, de 
betalingsdienstaanbieder de consument 
informeert over het feit of het mogelijk is 
de betaalrekening afzonderlijk aan te kopen 
en afzonderlijke informatie verstrekt 
betreffende de kosten in verband met elk 
van de in het pakket aangeboden producten 
en diensten, teneinde voor volledige 
transparantie met betrekking tot 
kruissubsidiëringen te zorgen.

Or. en

Amendement 400
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
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een betaalrekening samen met een andere 
dienst of een ander product als onderdeel 
van een pakket wordt aangeboden, de 
betalingsdienstaanbieder de consument 
informeert over het feit of het mogelijk is 
de betaalrekening afzonderlijk aan te 
kopen en afzonderlijke informatie verstrekt 
betreffende de kosten in verband met elk 
van de in het pakket aangeboden
producten en diensten.

diensten die deel uitmaken van een 
betaalrekening met basisfuncties als 
bedoeld in artikel 16 samen met andere 
diensten of producten als onderdeel van 
een pakket worden aangeboden, de 
betalingsdienstaanbieder de consument 
tijdig voorafgaand aan het aangaan van 
een contract betreffende een 
betaalrekening met de consument 
informeert over het feit of het mogelijk is 
die diensten of producten afzonderlijk aan 
te kopen en afzonderlijke informatie 
verstrekt betreffende de kosten in verband 
met elk van de in het pakket aangeboden 
diensten of producten.

Or. en

Motivering

Koppelverkoop (d.w.z. praktijken waarbij de consument wordt gedwongen een pakket te
kopen waarvan de elementen afzonderlijk kunnen worden aangeboden) moet worden 
verboden. Alle diensten die naast de betaalrekening worden aangeboden moeten apart 
worden opgesomd en de consument moet zelf kunnen bepalen of hij dergelijke diensten 
aanschaft. (Dit amendement is gebaseerd op voorstellen van de Gebruikersgroep financiële 
diensten (FSUG) en de BEUC.)

Amendement 401
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een betaalrekening samen met een andere 
dienst of een ander product als onderdeel 
van een pakket wordt aangeboden, de 
betalingsdienstaanbieder de consument 
informeert over het feit of het mogelijk is 
de betaalrekening afzonderlijk aan te kopen 
en afzonderlijke informatie verstrekt 
betreffende de kosten in verband met elk 
van de in het pakket aangeboden producten 
en diensten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een betaalrekening samen met een andere 
dienst of een ander product als onderdeel 
van een pakket wordt aangeboden, de 
betalingsdienstaanbieder de consument 
informeert over het feit of het mogelijk is 
de betaalrekening afzonderlijk aan te kopen 
en, indien dit het geval is, afzonderlijke 
informatie verstrekt betreffende de kosten 
in verband met elk van de in het pakket 
aangeboden producten en diensten.
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Or. en

Amendement 402
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een betaalrekening samen met een andere 
dienst of een ander product als onderdeel 
van een pakket wordt aangeboden, de 
betalingsdienstaanbieder de consument 
informeert over het feit of het mogelijk is 
de betaalrekening afzonderlijk aan te kopen 
en afzonderlijke informatie verstrekt 
betreffende de kosten in verband met elk 
van de in het pakket aangeboden producten 
en diensten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een betaalrekening samen met een andere 
dienst of een ander product als onderdeel 
van een pakket wordt aangeboden, de 
betalingsdienstaanbieder de consument 
tijdig voorafgaand aan het aangaan van 
een contract betreffende een 
betaalrekening informeert over het feit of 
het mogelijk is de betaalrekening 
afzonderlijk aan te kopen en afzonderlijke 
informatie verstrekt betreffende de kosten 
in verband met elk van de in het pakket 
aangeboden producten en diensten.

Or. en

Amendement 403
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De consument moet diensten die 
geen deel uitmaken van de betaalrekening 
met basisfuncties als gedefinieerd in 
artikel 16, afzonderlijk kunnen aankopen.

Or. en

Amendement 404
Evelyne Gebhardt
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Aanbieders moeten bovendien waar 
gepast als aparte dienstverlening 
kredietproducten kunnen aanbieden aan 
klanten met een basisbetaalrekening. De 
toegang tot of het gebruik van de 
basisbetaalrekening mag op geen enkele 
wijze afhankelijk worden gesteld van de 
aankoop van dergelijke diensten of 
producten, of daardoor worden beperkt.

Or. en

Amendement 405
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer 
alleen betalingsdiensten als gedefinieerd 
in artikel 4, lid 3, van Richtlijn 
2007/64/EG samen met een 
betaalrekening worden aangeboden.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling is niet noodzakelijk en wordt derhalve geschrapt als lid 1 voorziet in de 
bundeling van diensten die onder de definitie van een basisbetaalrekening in artikel 16 vallen.

Amendement 406
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer 
alleen betalingsdiensten als gedefinieerd 
in artikel 4, lid 3, van Richtlijn 
2007/64/EG samen met een 
betaalrekening worden aangeboden.

Schrappen

Or. en


