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Ændringsforslag 407
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ydelse af flytningsservice Ydelse af flytningsservice og tidsplan for 
gennemførelsen

Or. en

Ændringsforslag 408
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere yder 
flytningsservice som beskrevet i artikel 10 
til alle forbrugere, der har en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder i Unionen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 409
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Reglerne for flytning gælder kun for 
flytning af betalingskonti inden for en 
medlemsstat.
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Or. en

Ændringsforslag 410
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere yder 
flytningsservice som beskrevet i artikel 10 
til alle forbrugere, der har en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder i Unionen.

Medlemsstaterne sikrer, at de overførende 
og modtagende betalingstjenesteudbydere, 
som er etableret i Unionen, yder 
flytningsservice inden for samme 
medlemsstat som beskrevet i artikel 10, 
eller tilsvarende, til alle forbrugere, der har 
en betalingskonto.

Or. en

Begrundelse

Flytningsservicen bør være begrænset til flytning inden for en medlemsstat. Den bør ikke 
flytte den overførende betalingstjenesteudbyders kontrakter eller forpligtelser (som f.eks. 
tilbageførsel af en betaling). Det bør være en engangsoverførsel og forudsætte, at kunden selv 
har oprettet en kontoaftale med den modtagende betalingstjenesteudbyder.

Ændringsforslag 411
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere yder 
flytningsservice som beskrevet i artikel 10 
til alle forbrugere, der har en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder i Unionen.

Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere yder 
flytningsservice som beskrevet i artikel 10 
til alle forbrugere, der har en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder i den 
medlemsstat, hvor forbrugeren bor.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 412
Werner Langen, Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere yder 
flytningsservice som beskrevet i artikel 10 
til alle forbrugere, der har en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder i Unionen.

Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere yder 
flytningsservice som beskrevet i artikel 10 
til alle forbrugere, der har en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder i deres 
suverænitetsområde.

Or. de

Ændringsforslag 413
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere yder 
flytningsservice som beskrevet i artikel 10 
til alle forbrugere, der har en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder i Unionen.

Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere yder 
flytningsservice som beskrevet i artikel 10 
til alle forbrugere, der har en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder i medlemsstaten.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at tilbyde denne service grænseoverskridende.
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Ændringsforslag 414
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere yder 
flytningsservice som beskrevet i artikel 10 
til alle forbrugere, der har en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder i Unionen.

Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere yder 
flytningsservice som beskrevet i artikel 10 
til alle forbrugere, der har en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder i en medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 415
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere yder 
flytningsservice som beskrevet i artikel 10 
til alle forbrugere, der har en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder i Unionen.

Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere yder 
flytningsservice som beskrevet i artikel 10 
til alle forbrugere, der har en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder i Unionen.
Bestemmelserne i artikel 10 og 11 gælder 
også for en bankkonto med basale 
funktioner.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre, at forbrugere, som benytter en bankkonto med basale 
funktioner, også kan gøre brug af en flytningsservice. Dette ændringsforslag er baseret på et 
bidrag fra den tyske detailhandelssammenslutning og BEUC.
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Ændringsforslag 416
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere yder 
flytningsservice som beskrevet i artikel 10 
til alle forbrugere, der har en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder i Unionen.

Medlemsstaterne sikrer, at de respektive
betalingstjenesteudbydere efter 
anmodning fra forbrugeren yder 
flytningsservice som beskrevet i artikel 10
eller tilsvarende til forbrugere, der har en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder i Unionen, og 
som har aftalt åbning af en ny 
betalingskonto hos den modtagende 
betalingstjenesteudbyder.

Or. en

Ændringsforslag 417
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Anmodningen om flytningsservice 
indebærer ikke, at kontrakten flyttes fra 
den overførende betalingstjenesteudbyder 
til den modtagende 
betalingstjenesteudbyder.

Or. en

Ændringsforslag 418
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Anmodningen om flytningsservice 
indebærer ikke, at kontrakten flyttes fra 
den overførende betalingstjenesteudbyder 
til den modtagende 
betalingstjenesteudbyder.

Or. en

Ændringsforslag 419
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med hensyn til flytning mellem 
hjemlige betalingstjenesteudbydere kan 
medlemsstaterne opretholde eller 
fastlægge regler, som afviger en smule fra 
dem, der skitseres i artikel 10, hvis dette 
giver en effektivitet, der klart er i 
forbrugernes interesse.

Or. en

Begrundelse

Nogle medlemsstater har allerede indenlandske flytningsservicesystemer, som er mere 
effektive, f.eks. med hensyn til automatisering og tidsfrister, end det i artikel 10 beskrevne 
system. Så længe det er til gavn for forbrugeren, bør alle medlemsstater kunne bevare eller 
indføre sådanne effektive systemer.

Ændringsforslag 420
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. EBA udarbejder udkast til 
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reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere, hvilke 
former for afvigelser, som anført i stk. 1a, 
der skal tillades.
EBA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den ...
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
forskriftsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010.

Or. en

Ændringsforslag 421
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere senest to år 
efter dette direktivs ikrafttræden tilbyder 
en flytningsservice som beskrevet i artikel 
10 eller yder en tilsvarende 
flytningsservice inden for (højst) samme 
generelle tidsrammer som beskrevet i 
artikel 10, til alle forbrugere, som har en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder i den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 422
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Med mindre Europa-Kommissionen 
beslutter noget andet med en 
konsekvensvurdering, sikrer 
medlemsstaterne, at 
betalingstjenesteudbydere senest seks år 
efter dette direktivs ikrafttræden tilbyder 
en flytningsservice som beskrevet i artikel 
10 eller yder en tilsvarende 
flytningsservice inden for (højst) samme 
generelle tidsrammer som beskrevet i 
artikel 10, til alle forbrugere, som har en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder i Unionen 
Samtidig sikrer medlemsstaterne også, at 
der indføres et system til automatisk 
omdirigering af stående ordrer og direkte 
debiteringer til forbrugerens konto hos 
den modtagende betalingstjenesteudbyder.

Or. en

Ændringsforslag 423
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Så længe der ikke er indført et system 
for grænseoverskridende flytning, sikrer 
medlemsstaterne, at lukning af en 
betalingskonto i en medlemsstat og 
overførsel af saldoen til en ny 
betalingskonto i en anden medlemsstat 
ikke gøres uforholdsmæssigt vanskelig 
eller byrdefuld for forbrugeren.

Or. en

Ændringsforslag 424
Sven Giegold
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en flytning
initieres af den modtagende 
betalingstjenesteudbyder og sker i 
overensstemmelse med reglerne i stk. 2 til 
7.

1. Medlemsstaterne sikrer, at
betalingstjenester knyttet til forbrugerens 
aktuelle eller fremtidige betalingskonto er 
tilgængelige under hele 
flytningsprocessen; medlemsstaterne 
sikrer også, at flytningen initieres af den 
modtagende betalingstjenesteudbyder og 
sker i overensstemmelse med reglerne i stk. 
2 til 7.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er baseret på et bidrag fra sammenslutningen af tyske 
forbrugerorganisationer VZBV.

Ændringsforslag 425
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en flytning 
initieres af den modtagende 
betalingstjenesteudbyder og sker i 
overensstemmelse med reglerne i stk. 2 til 
7.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en flytning 
initieres af den modtagende 
betalingstjenesteudbyder og sker i 
overensstemmelse med reglerne i stk. 2 til 
7, og at der tages hensyn til relevante 
aftaleforhold mellem forbrugerne og 
involverede økonomiske aktører.

Or. de

Ændringsforslag 426
Sharon Bowles
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en flytning 
initieres af den modtagende 
betalingstjenesteudbyder og sker i 
overensstemmelse med reglerne i stk. 2 til 
7.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en flytning er 
automatiseret eller initieres af den 
modtagende betalingstjenesteudbyder og 
sker i overensstemmelse med reglerne i stk. 
2 til 7. Medlemsstaterne kan indføre mere 
omfattende flytningsservices.

Or. en

Ændringsforslag 427
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en flytning 
initieres af den modtagende 
betalingstjenesteudbyder og sker i 
overensstemmelse med reglerne i stk. 2 til 
7.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en flytning 
initieres af den modtagende 
betalingstjenesteudbyder og sker i 
overensstemmelse med reglerne i stk. 2 til 
7 og støttes af alle involverede 
tredjeparter.

Or. en

Ændringsforslag 428
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En flytning initieres af den modtagende 
betalingstjenesteudbyder. Den modtagende 
betalingstjenesteudbyder anmoder om 
forbrugerens skriftlige tilladelse til at 
udføre flytningen. Tilladelsen skal give 
forbrugeren mulighed for specifikt at give 

2. En flytning initieres af den modtagende 
betalingstjenesteudbyder efter anmodning 
fra forbrugeren. Den modtagende 
betalingstjenesteudbyder anmoder om 
forbrugerens skriftlige tilladelse til at 
udføre flytningen. I tilfælde af fælles konti 
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samtykke til den overførende 
betalingstjenesteudbyderens udførelse af 
hver af de opgaver, der er anført i stk. 3, 
litra e) og f), og til den modtagende 
betalingstjenesteudbyders udførelse af hver 
af de opgaver, der er anført i stk. 4, litra c) 
og d), samt stk. 5. Tilladelsen skal give 
forbrugeren mulighed for specifikt at 
anmode om, at den overførende 
betalingstjenesteudbyder fremsender de i 
stk. 3, litra a) og b), anførte oplysninger. I 
tilladelsen skal det også præciseres, fra 
hvilken dato tilbagevendende betalinger 
ønskes foretaget fra den konto, der er åbnet 
hos den modtagende 
betalingstjenesteudbyder.

skal tilladelsen gives af alle indehavere, 
som har tegningsret til kontoen. 
Tilladelsen skal affattes på et officielt 
sprog i den medlemsstat, hvor flytningen 
initieres, eller på ethvert andet sprog, som 
er aftalt mellem parterne. Tilladelsen skal 
give forbrugeren mulighed for specifikt at 
give samtykke til den overførende 
betalingstjenesteudbyderens udførelse af 
hver af de opgaver, der er anført i stk. 3, 
litra e) og f), og til den modtagende 
betalingstjenesteudbyders udførelse af hver 
af de opgaver, der er anført i stk. 4, litra c) 
og d), samt stk. 5. Tilladelsen skal give 
forbrugeren mulighed for specifikt at 
anmode om, at den overførende 
betalingstjenesteudbyder fremsender de i 
stk. 3, litra a) og b), anførte oplysninger. I 
tilladelsen skal det også præciseres, fra 
hvilken dato tilbagevendende betalinger 
ønskes foretaget fra den konto, der er åbnet 
hos den modtagende 
betalingstjenesteudbyder. Denne dato skal 
være mindst syv bankdage fra den dag, 
hvor den overførende 
betalingstjenesteudbyder modtager 
anmodningen om at foretage flytningen 
fra den modtagende 
betalingstjenesteudbyder i henhold til 
artikel 10, stk. 6.

Or. en

Ændringsforslag 429
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En flytning initieres af den modtagende 
betalingstjenesteudbyder. Den modtagende 
betalingstjenesteudbyder anmoder om 
forbrugerens skriftlige tilladelse til at 
udføre flytningen. Tilladelsen skal give 
forbrugeren mulighed for specifikt at give 

2. En flytning initieres af den modtagende 
betalingstjenesteudbyder. Den modtagende 
betalingstjenesteudbyder anmoder om 
forbrugerens skriftlige tilladelse til at 
udføre flytningen. Tilladelsen skal give 
forbrugeren mulighed for specifikt at give 
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samtykke til den overførende 
betalingstjenesteudbyderens udførelse af 
hver af de opgaver, der er anført i stk. 3, 
litra e) og f), og til den modtagende 
betalingstjenesteudbyders udførelse af hver 
af de opgaver, der er anført i stk. 4, litra c) 
og d), samt stk. 5. Tilladelsen skal give 
forbrugeren mulighed for specifikt at 
anmode om, at den overførende 
betalingstjenesteudbyder fremsender de i 
stk. 3, litra a) og b), anførte oplysninger. I 
tilladelsen skal det også præciseres, fra 
hvilken dato tilbagevendende betalinger 
ønskes foretaget fra den konto, der er åbnet 
hos den modtagende 
betalingstjenesteudbyder.

samtykke til den overførende 
betalingstjenesteudbyderens udførelse af 
hver af de opgaver, der er anført i stk. 3, 
litra e) og f), og til den modtagende 
betalingstjenesteudbyders udførelse af hver 
af de opgaver, der er anført i stk. 4, litra c) 
og d), samt stk. 5. Tilladelsen skal give
forbrugeren mulighed for specifikt at 
anmode om, at den overførende 
betalingstjenesteudbyder fremsender de i 
stk. 3, litra a) og b), anførte oplysninger. I 
tilladelsen skal også de i stk. 4, litra a og b, 
nævnte ordrer om kreditoverførsler 
anføres, ligesom det skal præciseres, fra 
hvilken dato tilbagevendende betalinger 
ønskes foretaget fra den konto, der er åbnet 
hos den modtagende 
betalingstjenesteudbyder.

Or. de

Ændringsforslag 430
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest en bankdag efter modtagelsen af 
den i stk. 2 omhandlede tilladelse anmoder 
den modtagende betalingstjenesteudbyder 
den overførende betalingstjenesteudbyder 
om at:

3. Inden for en rimelig frist efter 
modtagelsen af den i stk. 2 omhandlede 
tilladelse anmoder den modtagende 
betalingstjenesteudbyder den overførende 
betalingstjenesteudbyder om at:

Or. en

Begrundelse

Fristen på en dag er for kort i betragtning af de interne procedurer, der skal følges.

Ændringsforslag 431
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest en bankdag efter modtagelsen af 
den i stk. 2 omhandlede tilladelse anmoder 
den modtagende betalingstjenesteudbyder 
den overførende betalingstjenesteudbyder 
om at:

3. Inden for en rimelig frist efter 
modtagelsen af den i stk. 2 omhandlede 
tilladelse anmoder den modtagende 
betalingstjenesteudbyder den overførende 
betalingstjenesteudbyder om at:

Or. en

Ændringsforslag 432
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest en bankdag efter modtagelsen af 
den i stk. 2 omhandlede tilladelse anmoder 
den modtagende betalingstjenesteudbyder 
den overførende betalingstjenesteudbyder 
om at:

3. Senest to bankdage efter modtagelsen af 
den i stk. 2 omhandlede tilladelse anmoder 
den modtagende betalingstjenesteudbyder 
den overførende betalingstjenesteudbyder 
om at:

Or. de

Ændringsforslag 433
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest en bankdag efter modtagelsen af 
den i stk. 2 omhandlede tilladelse anmoder 
den modtagende betalingstjenesteudbyder 
den overførende betalingstjenesteudbyder 
om at:

3. Senest tre bankdage efter modtagelsen 
af den i stk. 2 omhandlede tilladelse 
anmoder den modtagende 
betalingstjenesteudbyder den overførende 
betalingstjenesteudbyder om at:

Or. en
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Begrundelse

En dag er for kort tid. En bank kan være nødt til at koncentrere disse opgaver på 
koncernniveau.

Ændringsforslag 434
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- a) sørge for automatisk omdirigering af 
stående ordrer og direkte debiteringer til 
forbrugerens konto hos den modtagende 
betalingstjenesteudbyder i en periode på 
13 måneder

Or. en

Begrundelse

En af besværlighederne ved flytning er overførslen af stående ordrer og direkte debiteringer. 
Når man kræver, at den betalingstjenesteudbyder, som forbrugeren skifter fra, skal 
omdirigere disse automatiske betalinger i et år plus en måned, har forbrugeren masser af tid 
til at få dem oprettet hos den modtagende betalingstjenesteudbyder.

Ændringsforslag 435
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sende en liste over alle eksisterende 
stående ordrer om kreditoverførsler og 
mandater til direkte debitering initieret af 
debitor til den modtagende 
betalingstjenesteudbyder og til
forbrugeren, hvis denne specifikt har 
anmodet herom i medfør af stk. 2

a) give forbrugeren en fuldstændig 
oversigt over alle eksisterende stående 
ordrer om kreditoverførsler og mandater til 
direkte debitering initieret af debitor til den 
modtagende betalingstjenesteudbyder og
anmode om samtykke til at overføre dem 
til den modtagende 
betalingstjenesteudbyder
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Or. en

Ændringsforslag 436
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sende en liste over alle eksisterende 
stående ordrer om kreditoverførsler og 
mandater til direkte debitering initieret af 
debitor til den modtagende 
betalingstjenesteudbyder og til 
forbrugeren, hvis denne specifikt har 
anmodet herom i medfør af stk. 2

a) sende en liste over alle eksisterende 
stående ordrer om kreditoverførsler og
tilgængelige mandater til direkte debitering
og overførsler med udførelsesdato fra den 
dato, der er anført i tilladelsen, til den 
modtagende betalingstjenesteudbyder og til 
forbrugeren, hvis denne specifikt har 
anmodet herom i medfør af stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 437
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sende en liste over alle eksisterende 
stående ordrer om kreditoverførsler og 
mandater til direkte debitering initieret af 
debitor til den modtagende 
betalingstjenesteudbyder og til 
forbrugeren, hvis denne specifikt har 
anmodet herom i medfør af stk. 2

a) sende en liste over alle eksisterende 
stående ordrer om kreditoverførsler og
tilgængelige mandater til direkte debitering
og overførsler med udførelsesdato fra den 
dato, der er anført i tilladelsen, til den 
modtagende betalingstjenesteudbyder og til 
forbrugeren, hvis denne specifikt har 
anmodet herom i medfør af stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 438
Astrid Lulling
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sende en liste over alle eksisterende 
stående ordrer om kreditoverførsler og 
mandater til direkte debitering initieret af 
debitor til den modtagende 
betalingstjenesteudbyder og til 
forbrugeren, hvis denne specifikt har 
anmodet herom i medfør af stk. 2

a) sende en liste over alle eksisterende 
stående ordrer om kreditoverførsler til den 
modtagende betalingstjenesteudbyder og til 
forbrugeren, hvis denne specifikt har 
anmodet herom i medfør af stk. 2

Or. en

Begrundelse

Forslaget skal tage hensyn til den nye SEPA-ordning.

Ændringsforslag 439
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sende en liste over alle eksisterende 
stående ordrer om kreditoverførsler og 
mandater til direkte debitering initieret af 
debitor til den modtagende 
betalingstjenesteudbyder og til 
forbrugeren, hvis denne specifikt har 
anmodet herom i medfør af stk. 2

a) sende en liste over alle eksisterende 
stående ordrer om kreditoverførsler og 
mandater til direkte debitering initieret af 
debitor, som er 
betalingstjenesteudbyderen bekendt, til 
den modtagende betalingstjenesteudbyder 
og til forbrugeren, hvis denne specifikt har 
anmodet herom i medfør af stk. 2

Or. de

Ændringsforslag 440
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sende alle tilgængelige oplysninger om 
indgående kreditoverførsler og direkte 
debiteringer initieret af kreditor, udført på 
forbrugerens konto i de foregående 13 
måneder, til den modtagende 
betalingstjenesteudbyder og til 
forbrugeren, hvis denne specifikt har 
anmodet herom i medfør af stk. 2

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Ændringsforslag 441
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sende alle tilgængelige oplysninger om 
indgående kreditoverførsler og direkte 
debiteringer initieret af kreditor, udført på 
forbrugerens konto i de foregående 13 
måneder, til den modtagende 
betalingstjenesteudbyder og til 
forbrugeren, hvis denne specifikt har 
anmodet herom i medfør af stk. 2

b) sende alle tilgængelige oplysninger om 
indgående kreditoverførsler og direkte 
debiteringer initieret af kreditor, udført på 
forbrugerens konto i de foregående 13 
måneder, til den modtagende 
betalingstjenesteudbyder og til 
forbrugeren, hvis denne specifikt har 
anmodet herom i medfør af stk. 2; 
oplysningerne skal kun gives af den 
overførende betalingstjenesteudbyder til 
forbrugeren, hvis de ikke i forvejen er 
givet til forbrugeren af den overførende 
betalingstjenesteudbyder ved lov

Or. en

Ændringsforslag 442
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) sende alle yderligere oplysninger, som 
den modtagende betalingstjenesteudbyder 
anser som nødvendige for at kunne 
foretage flytningen, til den modtagende 
betalingstjenesteudbyder

c) sende alle yderligere oplysninger, som 
den modtagende betalingstjenesteudbyder 
anser som nødvendige for at kunne 
foretage flytningen, til den modtagende 
betalingstjenesteudbyder, hvis det er i 
overensstemmelse med gældende 
databeskyttelseskrav

Or. de

Ændringsforslag 443
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) sende alle yderligere oplysninger, som 
den modtagende betalingstjenesteudbyder 
anser som nødvendige for at kunne 
foretage flytningen, til den modtagende 
betalingstjenesteudbyder

c) sende alle relevante oplysninger, som 
den modtagende betalingstjenesteudbyder 
anser som nødvendige for at kunne 
foretage flytningen, til den modtagende 
betalingstjenesteudbyder

Or. en

Ændringsforslag 444
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) sende alle yderligere oplysninger, som 
den modtagende betalingstjenesteudbyder 
anser som nødvendige for at kunne 
foretage flytningen, til den modtagende 
betalingstjenesteudbyder

c) sende relevante oplysninger, som den 
modtagende betalingstjenesteudbyder anser 
som nødvendige for at kunne foretage 
flytningen, til den modtagende 
betalingstjenesteudbyder

Or. en
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Ændringsforslag 445
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) annullere stående ordrer og ophøre 
med at acceptere direkte debiteringer på 
den dato, der er anført i tilladelsen, hvis 
den overførende betalingstjenesteudbyder 
ikke har et system til automatisk 
omdirigering af stående ordrer og direkte 
debiteringer til forbrugerens konto hos 
den modtagende betalingstjenesteudbyder

udgår

Or. en

Begrundelse

Betalingstjenesteudbydere har et incitament til at gøre det mindre let af skifte væk fra dem. At 
undlade at yde automatisk omdirigering af automatiske betalinger er en måde at gøre dette 
på. Se også De Grønnes ændringsforslag til artikel 10, stk. 3, litra a).

Ændringsforslag 446
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) annullere stående ordrer og ophøre 
med at acceptere direkte debiteringer på 
den dato, der er anført i tilladelsen, hvis 
den overførende betalingstjenesteudbyder 
ikke har et system til automatisk 
omdirigering af stående ordrer og direkte 
debiteringer til forbrugerens konto hos 
den modtagende betalingstjenesteudbyder

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 447
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) annullere stående ordrer og ophøre med 
at acceptere direkte debiteringer på den 
dato, der er anført i tilladelsen, hvis den 
overførende betalingstjenesteudbyder ikke 
har et system til automatisk omdirigering 
af stående ordrer og direkte debiteringer til 
forbrugerens konto hos den modtagende 
betalingstjenesteudbyder

d) annullere stående ordrer og ophøre med 
at acceptere direkte debiteringer på den 
dato, der er anført i tilladelsen, dog tidligst 
på den dato for udførelsen, som giver 
mulighed for en forudgående frist på fem 
bankdage fra modtagelsen af 
anmodningen hos den overførende 
betalingstjenesteudbyder, hvis den 
overførende betalingstjenesteudbyder ikke 
har et system til automatisk omdirigering 
af stående ordrer og direkte debiteringer til 
forbrugerens konto hos den modtagende 
betalingstjenesteudbyder

Or. de

Ændringsforslag 448
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) annullere stående ordrer og ophøre 
med at acceptere direkte debiteringer på
den dato, der er anført i tilladelsen, hvis 
den overførende betalingstjenesteudbyder 
ikke har et system til automatisk 
omdirigering af stående ordrer og direkte 
debiteringer til forbrugerens konto hos den 
modtagende betalingstjenesteudbyder

d) standse indgående overførsler og 
ophøre med at acceptere direkte 
debiteringer fra den dato, der er anført i 
tilladelsen, hvis den overførende 
betalingstjenesteudbyder ikke har et system 
til automatisk omdirigering af indgående 
overførsler og direkte debiteringer til 
forbrugerens konto hos den modtagende 
betalingstjenesteudbyder

Or. en
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Ændringsforslag 449
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) annullere stående ordrer og ophøre 
med at acceptere direkte debiteringer på
den dato, der er anført i tilladelsen, hvis 
den overførende betalingstjenesteudbyder 
ikke har et system til automatisk 
omdirigering af stående ordrer og direkte 
debiteringer til forbrugerens konto hos den 
modtagende betalingstjenesteudbyder

d) standse indgående overførsler og 
ophøre med at acceptere direkte 
debiteringer fra den dato, der er anført i 
tilladelsen, hvis den overførende 
betalingstjenesteudbyder ikke har et system 
til automatisk omdirigering af indgående 
overførsler og direkte debiteringer til 
forbrugerens konto hos den modtagende 
betalingstjenesteudbyder

Or. en

Ændringsforslag 450
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) hvis forbrugeren specifikt har givet sit 
samtykke hertil i medfør af stk. 2, overføre 
en eventuel resterende positiv saldo til den 
konto, der er åbnet/indehaves hos den 
modtagende betalingstjenesteudbyder, på 
den af forbrugeren anførte dato

e) hvis forbrugeren specifikt har givet sit 
samtykke hertil i medfør af stk. 2, overføre 
en eventuel resterende positiv saldo til den 
konto, der er åbnet/indehaves hos den 
modtagende betalingstjenesteudbyder, på 
den af forbrugeren anførte dato eller 
debitere en negativ saldo på den konto, 
der er åbnet/indehaves hos den 
modtagende betalingstjenesteudbyder, 
hvis forbrugeren har givet sit samtykke til 
dette og ikke agter at overføre dette beløb 
til den overførende 
betalingstjenesteudbyder på anden måde

Or. de
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Ændringsforslag 451
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvis forbrugeren specifikt har givet sit 
samtykke hertil i medfør af stk. 2, lukke 
kontoen hos den overførende 
betalingstjenesteudbyder på den af 
forbrugeren anførte dato.

f) hvis forbrugeren specifikt har givet sit 
samtykke hertil i medfør af stk. 2, lukke 
kontoen hos den overførende 
betalingstjenesteudbyder på den af 
forbrugeren anførte dato eller - hvis det 
ikke er muligt at lukke den på den 
specificerede dato - på den næste mulige 
dato efter at opgaverne i henhold til stk. 3, 
litra d og e, er blevet udført, med mindre 
der opstår spørgsmål, som skal afklares 
eller reguleres (f.eks. en negativ saldo), og 
som den overførende 
betalingstjenesteudbyder vil kontakte 
forbrugeren om.

Or. en

Ændringsforslag 452
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvis forbrugeren specifikt har givet sit 
samtykke hertil i medfør af stk. 2, lukke 
kontoen hos den overførende 
betalingstjenesteudbyder på den af 
forbrugeren anførte dato.

f) hvis forbrugeren specifikt har givet sit 
samtykke hertil i medfør af stk. 2, lukke 
kontoen hos den overførende 
betalingstjenesteudbyder på den af 
forbrugeren anførte dato eller - hvis det 
ikke er muligt at lukke den på den 
specificerede dato - på den næste mulige 
dato efter at opgaverne i henhold til stk. 3, 
litra d og e, er blevet udført, med mindre 
der opstår spørgsmål, som skal afklares 
eller reguleres (f.eks. en negativ saldo 
eller kort, som ikke er returneret), og som 
den overførende betalingstjenesteudbyder 
vil kontakte forbrugeren om.
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.

Or. en

Ændringsforslag 453
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) annullere stående ordrer og 
kreditoverførsler med udførelsesdato fra 
den i tilladelsen anførte dato

Or. en

Ændringsforslag 454
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) annullere stående ordrer og 
kreditoverførsler med udførelsesdato fra 
den i tilladelsen anførte dato

Or. en

Ændringsforslag 455
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) inden for syv kalenderdage oprette de af 
forbrugeren ønskede stående ordrer om 
kreditoverførsler og udføre dem fra den i 

a) inden for syv bankdage oprette de af 
forbrugeren autoriserede stående ordrer 
om kreditoverførsler og udføre dem fra den 



PE516.959v02-00 26/156 AM\1002485DA.doc

DA

tilladelsen anførte dato i tilladelsen anførte dato og 
kreditoverførsler med udførelsesdato fra 
den i tilladelsen anførte dato; de syv 
bankdage bør først regnes fra det 
tidspunkt, hvor betalingskontoen hos den 
modtagende betalingstjenesteudbyder er 
blevet oprettet eller åbnet, og forbrugeren 
har givet alle nødvendige oplysninger til 
den overførende betalingstjenesteudbyder 
til at indlede flytningen

Or. en

Ændringsforslag 456
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) inden for syv kalenderdage oprette de af 
forbrugeren ønskede stående ordrer om 
kreditoverførsler og udføre dem fra den i 
tilladelsen anførte dato

a) inden for syv bankdage oprette de af 
forbrugeren autoriserede stående ordrer 
om kreditoverførsler og udføre dem fra den 
i tilladelsen anførte dato og oprette 
kreditoverførsler med udførelsesdato fra 
den i tilladelsen anførte dato; de syv 
bankdage bør først regnes fra det 
tidspunkt, hvor betalingskontoen hos den 
modtagende betalingstjenesteudbyder er 
blevet oprettet eller åbnet, og forbrugeren 
har givet alle nødvendige oplysninger til 
den overførende betalingstjenesteudbyder 
til at indlede flytningen

Or. en

Ændringsforslag 457
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) inden for syv kalenderdage oprette de af 
forbrugeren ønskede stående ordrer om 
kreditoverførsler og udføre dem fra den i 
tilladelsen anførte dato

a) inden for syv bankdage oprette de af 
forbrugeren ønskede stående ordrer om 
kreditoverførsler og udføre dem fra den i 
tilladelsen anførte dato

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 458
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) inden for syv kalenderdage oprette de af 
forbrugeren ønskede stående ordrer om 
kreditoverførsler og udføre dem fra den i 
tilladelsen anførte dato

a) inden for syv bankdage oprette de af 
forbrugeren ønskede stående ordrer om 
kreditoverførsler og udføre dem fra den i 
tilladelsen anførte dato

Or. en

Ændringsforslag 459
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) inden for syv kalenderdage oprette de af 
forbrugeren ønskede stående ordrer om 
kreditoverførsler og udføre dem fra den i 
tilladelsen anførte dato

a) inden for syv bankdage oprette de af 
forbrugeren ønskede stående ordrer om 
kreditoverførsler og udføre dem fra den i 
tilladelsen anførte dato

Or. en
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Begrundelse

Kun bankdage er relevante i forbindelse med sagsbehandlingen.

Ændringsforslag 460
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) inden for syv kalenderdage oprette de af 
forbrugeren ønskede stående ordrer om 
kreditoverførsler og udføre dem fra den i 
tilladelsen anførte dato

a) inden for syv bankdage oprette de af 
forbrugeren ønskede stående ordrer om 
kreditoverførsler og udføre dem fra den i 
tilladelsen anførte dato

Or. en

Ændringsforslag 461
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) acceptere direkte debiteringer fra den i 
tilladelsen anførte dato

b) efter at betalingskontoen hos den 
modtagende betalingstjenesteudbyder er 
blevet åbnet, acceptere direkte debiteringer 
fra den i tilladelsen anførte dato under 
forudsætning af, at der er kompatibilitet 
med betalingssystemet hos den 
modtagende betalingstjenesteudbyder

Or. en

Ændringsforslag 462
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) acceptere direkte debiteringer fra den i 
tilladelsen anførte dato

b) efter at betalingskontoen hos den 
modtagende betalingstjenesteudbyder er 
blevet åbnet, acceptere direkte debiteringer 
fra den i tilladelsen anførte dato

Or. en

Ændringsforslag 463
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvor det er relevant, oplyse 
forbrugeren om hans/hendes rettigheder 
vedrørende direkte debiteringer i SEPA, 
jf. artikel 5, stk. 3, litra d), i forordning 
260/2012/EF 

Or. en

Begrundelse

Støtter ordførerens ændringsforslag 77 (som også anbefales af BEUC) - sikrer, at 
forbrugerne ved, at de kan give deres bank instrukser vedrørende de direkte debiteringer.

Ændringsforslag 464
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis forbrugeren specifikt har givet sit 
samtykke hertil i medfør af stk. 2, meddele 
betalere, der foretager tilbagevendende 
kreditoverførsler til forbrugerens 
betalingskonto, oplysningerne om dennes 

udgår
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konto hos den modtagende 
betalingstjenesteudbyder. Hvis den 
modtagende betalingstjenesteudbyder ikke 
har alle de oplysninger, der skal meddeles 
betaleren, anmoder den forbrugeren eller 
den overførende betalingstjenesteudbyder 
om at levere de manglende oplysninger

Or. de

Ændringsforslag 465
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis forbrugeren specifikt har givet sit 
samtykke hertil i medfør af stk. 2, meddele 
betalere, der foretager tilbagevendende 
kreditoverførsler til forbrugerens 
betalingskonto, oplysningerne om dennes 
konto hos den modtagende 
betalingstjenesteudbyder. Hvis den 
modtagende betalingstjenesteudbyder ikke 
har alle de oplysninger, der skal meddeles 
betaleren, anmoder den forbrugeren eller 
den overførende betalingstjenesteudbyder 
om at levere de manglende oplysninger

c) hvis forbrugeren specifikt har givet sit 
samtykke hertil i medfør af stk. 2, meddele 
betalere, der foretager

Or. en

Ændringsforslag 466
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis forbrugeren specifikt har givet sit 
samtykke hertil i medfør af stk. 2, meddele 
betalere, der foretager tilbagevendende 
kreditoverførsler til forbrugerens 

c) hvis forbrugeren specifikt har givet sit 
samtykke hertil i medfør af stk. 2, meddele 
betalere, der foretager tilbagevendende 
kreditoverførsler til forbrugerens 



AM\1002485DA.doc 31/156 PE516.959v02-00

DA

betalingskonto, oplysningerne om dennes 
konto hos den modtagende 
betalingstjenesteudbyder. Hvis den 
modtagende betalingstjenesteudbyder ikke 
har alle de oplysninger, der skal meddeles 
betaleren, anmoder den forbrugeren eller 
den overførende betalingstjenesteudbyder
om at levere de manglende oplysninger

betalingskonto, oplysningerne om dennes 
konto hos den modtagende 
betalingstjenesteudbyder. Hvis den 
modtagende betalingstjenesteudbyder ikke 
har alle de oplysninger, der skal meddeles 
betaleren, kan den anmode forbrugeren om 
at levere de manglende oplysninger

Or. de

Ændringsforslag 467
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvis forbrugeren specifikt har givet sit 
samtykke hertil i medfør af stk. 2, meddele 
betalingsmodtagere, der foretager direkte 
debiteringer fra forbrugerens konto, 
oplysningerne om dennes konto hos den 
modtagende betalingstjenesteudbyder, og 
fra hvilken dato der kan foretages direkte 
debiteringer fra denne konto. Hvis den 
modtagende betalingstjenesteudbyder ikke 
har alle de oplysninger, der skal meddeles 
betalingsmodtageren, anmoder den 
forbrugeren eller den overførende 
betalingstjenesteudbyder om at levere de 
manglende oplysninger

udgår

Or. de

Ændringsforslag 468
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvis forbrugeren specifikt har givet sit udgår
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samtykke hertil i medfør af stk. 2, meddele 
betalingsmodtagere, der foretager direkte 
debiteringer fra forbrugerens konto, 
oplysningerne om dennes konto hos den 
modtagende betalingstjenesteudbyder, og 
fra hvilken dato der kan foretages direkte 
debiteringer fra denne konto. Hvis den 
modtagende betalingstjenesteudbyder ikke 
har alle de oplysninger, der skal meddeles 
betalingsmodtageren, anmoder den 
forbrugeren eller den overførende 
betalingstjenesteudbyder om at levere de 
manglende oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 469
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvis forbrugeren specifikt har givet sit 
samtykke hertil i medfør af stk. 2, meddele 
betalingsmodtagere, der foretager direkte 
debiteringer fra forbrugerens konto, 
oplysningerne om dennes konto hos den 
modtagende betalingstjenesteudbyder, og 
fra hvilken dato der kan foretages direkte 
debiteringer fra denne konto. Hvis den 
modtagende betalingstjenesteudbyder ikke 
har alle de oplysninger, der skal meddeles 
betalingsmodtageren, anmoder den 
forbrugeren eller den overførende 
betalingstjenesteudbyder om at levere de 
manglende oplysninger

d) hvis forbrugeren specifikt har givet sit 
samtykke hertil i medfør af stk. 2, meddele 
betalingsmodtagere, der foretager direkte 
debiteringer fra forbrugerens konto, 
oplysningerne om dennes konto hos den 
modtagende betalingstjenesteudbyder, og 
fra hvilken dato der kan foretages direkte 
debiteringer fra denne konto. Hvis den 
modtagende betalingstjenesteudbyder ikke 
har alle de oplysninger, der skal meddeles 
betalingsmodtageren, kan den anmode
forbrugeren om at levere de manglende 
oplysninger

Or. de

Ændringsforslag 470
Werner Langen



AM\1002485DA.doc 33/156 PE516.959v02-00

DA

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) hvis forbrugeren vælger selv at meddele
de i litra c) og d) omhandlede oplysninger, 
give forbrugeren standardbreve med de 
nye kontooplysninger og den i tilladelsen 
anførte startdato.

e) stille standardbreve til rådighed for
forbrugeren, hvormed forbrugeren kan
meddele betalingsmodtagere, der 
foretager gentagne overførsler til 
forbrugerens betalingskonto, og 
betalingsmodtagere, der foretager direkte 
debiteringer fra forbrugerens konto, 
oplysningerne om dennes konto hos den 
modtagende betalingstjenesteudbyder, og 
fra hvilken dato der kan foretages direkte 
debiteringer fra denne konto.

Or. de

Ændringsforslag 471
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) hvis forbrugeren vælger selv at meddele 
de i litra c) og d) omhandlede oplysninger,
give forbrugeren standardbreve med de nye 
kontooplysninger og den i tilladelsen 
anførte startdato.

e) give forbrugeren standardbreve med de 
nye kontooplysninger og den i tilladelsen 
anførte startdato.

Or. en

Ændringsforslag 472
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) hvis forbrugeren vælger selv at meddele 
de i litra c) og d) omhandlede oplysninger, 

e) hvis forbrugeren vælger selv at meddele 
de i litra c) og d) omhandlede oplysninger, 
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give forbrugeren standardbreve med de nye 
kontooplysninger og den i tilladelsen 
anførte startdato.

give forbrugeren standardbreve med de nye 
kontooplysninger og den i tilladelsen 
anførte startdato. Standardskrivelsen skal 
affattes på et officielt sprog i den 
medlemsstat, hvor flytningen initieres, 
eller på ethvert andet sprog, som er aftalt 
mellem parterne.

Or. en

Ændringsforslag 473
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at der på 
nationalt niveau fastsættes frister for 
såvel betalere som betalingsmodtagere for 
at tage hensyn til forbrugerens nye 
kontooplysninger, som fremsendes af den 
modtagende betalingstjenesteudbyder.

Or. en

Ændringsforslag 474
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sende de i stk. 3, litra a), b) og c), 
omhandlede oplysninger til den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
inden for syv kalenderdage efter 
modtagelsen af anmodningen

a) sende de i stk. 3, litra a), b) og c), 
omhandlede oplysninger til den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
inden for syv bankdage efter modtagelsen 
af anmodningen; fristen løber fra det 
tidspunkt, hvor den overførende 
betalingstjenesteudyder har modtaget 
forbrugerens bekræftelse

Or. en
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Ændringsforslag 475
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sende de i stk. 3, litra a), b) og c), 
omhandlede oplysninger til den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
inden for syv kalenderdage efter 
modtagelsen af anmodningen

a) sende de i stk. 3, litra a), b) og c), 
omhandlede oplysninger til den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
inden for syv bankdage efter modtagelsen 
af anmodningen

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 476
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sende de i stk. 3, litra a), b) og c), 
omhandlede oplysninger til den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
inden for syv kalenderdage efter 
modtagelsen af anmodningen

a) sende de i stk. 3, litra a), b) og c), 
omhandlede oplysninger til den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
inden for syv bankdage efter modtagelsen 
af anmodningen

Or. en

Ændringsforslag 477
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sende de i stk. 3, litra a), b) og c), 
omhandlede oplysninger til den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
inden for syv kalenderdage efter 
modtagelsen af anmodningen

a) sende de i stk. 3, litra a), b) og c), 
omhandlede oplysninger til den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
inden for syv bankdage efter modtagelsen 
af anmodningen

Or. en

Ændringsforslag 478
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sende de i stk. 3, litra a), b) og c), 
omhandlede oplysninger til den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
inden for syv kalenderdage efter 
modtagelsen af anmodningen

a) sende de i stk. 3, litra a), b) og c), 
omhandlede oplysninger til den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
inden for syv bankdage efter modtagelsen 
af anmodningen

Or. en

Ændringsforslag 479
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) annullere stående ordrer og ophøre 
med at acceptere direkte debiteringer på 
betalingskontoen på den af den
modtagende betalingstjenesteudbyder 
ønskede dato, hvis den overførende 
betalingstjenesteudbyder ikke har et system 
til automatisk omdirigering af stående 
ordrer og direkte debiteringer til 
forbrugerens konto hos den modtagende 
betalingstjenesteudbyder

b) standse indgående overførsler og 
ophøre med at acceptere direkte 
debiteringer på betalingskontoen fra den af 
den modtagende betalingstjenesteudbyder 
ønskede dato, hvis den overførende 
betalingstjenesteudbyder ikke har et system 
til automatisk omdirigering af indgående 
overførsler og direkte debiteringer til 
forbrugerens konto hos den modtagende 
betalingstjenesteudbyder
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Or. en

Ændringsforslag 480
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) annullere stående ordrer og ophøre 
med at acceptere direkte debiteringer på 
betalingskontoen på den af den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
ønskede dato, hvis den overførende 
betalingstjenesteudbyder ikke har et system 
til automatisk omdirigering af stående 
ordrer og direkte debiteringer til 
forbrugerens konto hos den modtagende 
betalingstjenesteudbyder

b) standse indgående overførsler og 
ophøre med at acceptere direkte 
debiteringer på betalingskontoen fra den af 
den modtagende betalingstjenesteudbyder 
ønskede dato, hvis den overførende 
betalingstjenesteudbyder ikke har et system 
til automatisk omdirigering af indgående 
overførsler og direkte debiteringer til 
forbrugerens konto hos den modtagende 
betalingstjenesteudbyder

Or. en

Ændringsforslag 481
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) overføre den resterende positive saldo 
fra betalingskontoen til kontoen hos den 
modtagende betalingstjenesteudbyder

c) overføre den resterende positive saldo 
fra betalingskontoen til kontoen hos den 
modtagende betalingstjenesteudbyder eller 
debitere en negativ saldo fra den konto, 
der er åbnet/indehaves hos den 
modtagende betalingstjenesteudbyder, 
hvis forbrugeren har givet sit samtykke til 
dette

Or. de
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Ændringsforslag 482
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) lukke betalingskontoen d) lukke betalingskontoen, så snart 
trinnene i litra a)-c) er gennemført, og 
saldoen er udlignet

Or. de

Ændringsforslag 483
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) lukke betalingskontoen d) lukke betalingskontoen, når de har 
udført deres opgaver i henhold til artikel 
10, stk. 6, litra b og c

Or. en

Ændringsforslag 484
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) lukke betalingskontoen d) lukke betalingskontoen, som først kan 
lukkes, når opgaverne i henhold til artikel 
10, stk. 6, litra b og c, er udført

Or. en
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Ændringsforslag 485
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) de ovenfor nævnte opgaver 
forudsætter en positiv saldo på 
betalingskontoen;
hvis overførende 
betalingstjenesteudbydere anser en 
personlig bekræftelse (skriftlig eller 
mundtlig) af den modtagne anmodning i 
henhold til 1. punktum for nødvendig, vil 
de senest to bankdage efter deres 
modtagelse af anmodningen i henhold til 
1. punktum anmode forbrugeren om at 
fremsende en sådan bekræftelse; når den 
overførende betalingstjenesteudbyder har 
modtaget forbrugerens personlige 
bekræftelse, udfører 
betalingstjenesteudbyderen de i stk. 6 
omhandlede opgaver inden for de heri 
angivne frister; hvis anmodningen i 
henhold til 1. punktum udløser en frist, og 
hvis den overførende 
betalingstjenesteudbyder anmoder om 
forbrugerens bekræftelse, starter denne 
frist med modtagelsen af forbrugerens 
bekræftelse.

Or. en

Ændringsforslag 486
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) de ovenfor nævnte opgaver 
forudsætter en positiv saldo på 
betalingskontoen.
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Or. en

Ændringsforslag 487
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne sikrer, at 
bestemmelserne i stk. 1 til 7 også finder 
anvendelse, når flytningen initieres af en 
betalingstjenesteudbyder, der er etableret i 
en anden medlemsstat. 

udgår

Or. de

Ændringsforslag 488
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne sikrer, at 
bestemmelserne i stk. 1 til 7 også finder 
anvendelse, når flytningen initieres af en 
betalingstjenesteudbyder, der er etableret i 
en anden medlemsstat. 

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 489
Astrid Lulling
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne sikrer, at 
bestemmelserne i stk. 1 til 7 også finder 
anvendelse, når flytningen initieres af en 
betalingstjenesteudbyder, der er etableret i 
en anden medlemsstat. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 490
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne sikrer, at 
bestemmelserne i stk. 1 til 7 også finder 
anvendelse, når flytningen initieres af en 
betalingstjenesteudbyder, der er etableret i 
en anden medlemsstat. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 491
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne sikrer, at 
bestemmelserne i stk. 1 til 7 også finder 
anvendelse, når flytningen initieres af en 
betalingstjenesteudbyder, der er etableret i 
en anden medlemsstat. 

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 492
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne sikrer, at 
bestemmelserne i stk. 1 til 7 også finder 
anvendelse, når flytningen initieres af en 
betalingstjenesteudbyder, der er etableret i 
en anden medlemsstat. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette bør ikke reguleres grænseoverskridende.

Ændringsforslag 493
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. I det i stk. 8 omhandlede tilfælde er de 
frister, der er anført i stk. 3, 4 og 6, 
dobbelt så lange. Denne bestemmelse 
tages op til fornyet overvejelse i henhold 
til artikel 27.

udgår

Or. en

Begrundelse

Flytning på tværs af landegrænser ville være forbundet med enorme omkostninger og risici 
og ville kun give en lille åbenlys fordel i lyset af den ringe efterspørgsel efter en sådan 
grænseoverskridende tjeneste. Grænseoverskridende transaktioner vil desuden blive lettet 
med gennemførelsen af forordning (EU) nr. 260/2012.
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Ændringsforslag 494
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. I det i stk. 8 omhandlede tilfælde er de 
frister, der er anført i stk. 3, 4 og 6, 
dobbelt så lange. Denne bestemmelse 
tages op til fornyet overvejelse i henhold 
til artikel 27.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 495
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. I det i stk. 8 omhandlede tilfælde er de 
frister, der er anført i stk. 3, 4 og 6, 
dobbelt så lange. Denne bestemmelse 
tages op til fornyet overvejelse i henhold 
til artikel 27.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 496
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. I det i stk. 8 omhandlede tilfælde er de 
frister, der er anført i stk. 3, 4 og 6, 
dobbelt så lange. Denne bestemmelse 
tages op til fornyet overvejelse i henhold 
til artikel 27.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 497
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
gebyrer, som den overførende 
betalingstjenesteudbyder afkræver 
forbrugeren for opsigelse af 
betalingskontoen hos den pågældende 
udbyder, fastlægges i overensstemmelse 
med artikel 45, stk. 2, i direktiv 
2007/64/EF.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 498
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
gebyrer, som den overførende 
betalingstjenesteudbyder afkræver 
forbrugeren for opsigelse af 
betalingskontoen hos den pågældende 
udbyder, fastlægges i overensstemmelse 
med artikel 45, stk. 2, i direktiv 
2007/64/EF.

3. Medlemsstaterne sikrer, at den 
overførende betalingstjenesteudbyder ikke
afkræver forbrugeren gebyrer for opsigelse 
af betalingskontoen hos den pågældende 
udbyder. Artikel 45, stk. 2, i direktiv 
2007/64/EF ændres tilsvarende.

Or. en

Ændringsforslag 499
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at den 
overførende betalingstjenesteudbyder ikke 
anvender gebyrer, hvis forbrugeren har 
haft betalingskontoen i mindst 12 
måneder inden modtagelsen af 
anmodningen om flytningsservice, jf. 
artikel 10, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Gebyrer for flytning virker hæmmende på denne form for markedsdisciplin. Flytning med et 
par måneders mellemrum bør ikke fremmes, men når en konto har været åben i over et år, er 
der ingen begrundelse for at kræve gebyrer af forbrugeren (dette princip anvendes allerede i 
Det Forenede Kongerige, Østrig og Italien ifølge BEUC og skader ikke markedet for 
betalingstjenesteudbydere).

Ændringsforslag 500
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
gebyrer, som den overførende eller den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
afkræver forbrugeren for en tjeneste i 
henhold til artikel 10, bortset fra de i stk. 
1 til 3 omhandlede, er passende og 
modsvarer den pågældende 
betalingstjenesteudbyders faktiske 
omkostninger.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 501
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
gebyrer, som den overførende eller den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
afkræver forbrugeren for en tjeneste i 
henhold til artikel 10, bortset fra de i stk. 1 
til 3 omhandlede, er passende og 
modsvarer den pågældende 
betalingstjenesteudbyders faktiske 
omkostninger.

4. Medlemsstaterne sikrer, at den 
overførende eller den modtagende 
betalingstjenesteudbyder ikke afkræver 
forbrugeren gebyrer for en tjeneste i 
henhold til artikel 10.

Or. en

Ændringsforslag 502
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
gebyrer, som den overførende eller den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
afkræver forbrugeren for en tjeneste i 
henhold til artikel 10, bortset fra de i stk. 1 
til 3 omhandlede, er passende og 
modsvarer den pågældende 
betalingstjenesteudbyders faktiske 
omkostninger.

4. Medlemsstaterne sikrer, at alle tjenester 
til forbrugeren i henhold til artikel 10, 
bortset fra de i stk. 1 til 3 omhandlede,
tilbydes uden beregning.

Or. en

Begrundelse

Omkostningerne for forbrugerne for flytningsservicen bør holdes på et meget lavt niveau. 
Ellers vil flytning fortsat være undtagelsen, og det positive potentiale for markedsdynamikken 
ved hyppigere flytninger vil ikke blive realiseret.
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Ændringsforslag 503
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
gebyrer, som den overførende eller den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
afkræver forbrugeren for en tjeneste i 
henhold til artikel 10, bortset fra de i stk. 1 
til 3 omhandlede, er passende og 
modsvarer den pågældende 
betalingstjenesteudbyders faktiske 
omkostninger.

4. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
gebyrer, som den overførende eller den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
afkræver forbrugeren for en tjeneste i 
henhold til artikel 10, bortset fra de i stk. 1 
til 3 omhandlede, er passende.

Or. en

Ændringsforslag 504
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle
økonomiske tab, som forbrugeren påføres 
som følge af, at en 
betalingstjenesteudbyder, der er involveret 
i flytningen, ikke efterlever sine 
forpligtelser i henhold til artikel 10, 
refunderes af den pågældende 
betalingstjenesteudbyder.

1. Medlemsstaterne sikrer, at
betalingstjenesteudbyderens ansvar i 
forbindelse med økonomiske tab, som 
forbrugeren påføres som følge af, at en 
betalingstjenesteudbyder, der er involveret 
i flytningen, ikke efterlever sine 
forpligtelser i henhold til artikel 10, 
refunderes af den pågældende 
betalingstjenesteudbyder.

Or. en

Ændringsforslag 505
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
økonomiske tab, som forbrugeren påføres 
som følge af, at en 
betalingstjenesteudbyder, der er involveret 
i flytningen, ikke efterlever sine 
forpligtelser i henhold til artikel 10, 
refunderes af den pågældende 
betalingstjenesteudbyder.

1. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
økonomiske tab, som forbrugeren påføres 
som følge af, at en 
betalingstjenesteudbyder, der er involveret 
i flytningen, ikke efterlever sine 
forpligtelser i henhold til artikel 10, 
refunderes af den pågældende 
betalingstjenesteudbyder senest en 
bankdag efter, at den manglende 
efterlevelse er konstateret.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at forbrugerne får refusion, så snart en fejl kommer for dagens lys, da 
utilstrækkelig saldo på betalingskontoen kunne føre til yderligere tab for forbrugeren.

Ændringsforslag 506
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
økonomiske tab, som forbrugeren påføres 
som følge af, at en 
betalingstjenesteudbyder, der er involveret 
i flytningen, ikke efterlever sine 
forpligtelser i henhold til artikel 10, 
refunderes af den pågældende 
betalingstjenesteudbyder.

1. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
økonomiske tab, som forbrugeren påføres 
som følge af, at en 
betalingstjenesteudbyder, der er involveret 
i flytningen, ikke efterlever sine 
forpligtelser i henhold til artikel 10, 
refunderes rettidigt af den pågældende 
betalingstjenesteudbyder. Bevisbyrden 
påhviler betalingstjenesteudbyderen, som 
skal påvise, at betingelserne i artikel 10 er 
overholdt.

Or. en
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Ændringsforslag 507
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
økonomiske tab, som forbrugeren påføres 
som følge af, at en 
betalingstjenesteudbyder, der er involveret 
i flytningen, ikke efterlever sine 
forpligtelser i henhold til artikel 10, 
refunderes af den pågældende 
betalingstjenesteudbyder.

1. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
økonomiske tab, som forbrugeren påføres 
som følge af, at en 
betalingstjenesteudbyder, der er involveret 
i flytningen, ikke efterlever sine 
forpligtelser i henhold til artikel 10, 
refunderes rettidigt af den pågældende 
betalingstjenesteudbyder. Bevisbyrden 
påhviler betalingstjenesteudbyderen, som 
skal påvise, at betingelserne i artikel 10 er 
overholdt.

Or. en

Ændringsforslag 508
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
økonomiske tab, som forbrugeren påføres 
som følge af, at en 
betalingstjenesteudbyder, der er involveret 
i flytningen, ikke efterlever sine 
forpligtelser i henhold til artikel 10, 
refunderes af den pågældende 
betalingstjenesteudbyder.

1. Medlemsstaterne sikrer, at gebyrer og 
krav, som forbrugeren påføres som følge af 
en fejl fra en betalingstjenesteudbyder, der 
er involveret i flytningen i henhold til 
artikel 10, refunderes af den pågældende 
betalingstjenesteudbyder.

Or. en

Begrundelse

Hæftelsen bør være begrænset til de servicegebyrer, som forbrugeren har betalt. F.eks. er et 
ansvar for indirekte skader for vidtgående og meget vanskeligt at forudse, så man kan ikke 
dække alle tab.
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Ændringsforslag 509
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
økonomiske tab, som forbrugeren påføres 
som følge af, at en 
betalingstjenesteudbyder, der er involveret 
i flytningen, ikke efterlever sine 
forpligtelser i henhold til artikel 10, 
refunderes af den pågældende 
betalingstjenesteudbyder.

1. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
økonomiske tab, som forbrugeren påføres 
som følge af, at en 
betalingstjenesteudbyder, der er involveret 
i flytningen, ikke efterlever sine 
forpligtelser i henhold til artikel 10, 
refunderes af den pågældende 
betalingstjenesteudbyder hurtigst muligt.

Or. en

Ændringsforslag 510
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbrugerne må ikke lide økonomiske 
tab som følge af en betalers eller en 
betalingsmodtagers fejlagtige eller 
forsinkede ajourføring af deres 
betalingskontooplysninger.

udgår

Or. en

Begrundelse

En betalingstjenesteudbyder bør ikke hæfte for skader, som forårsages af en anden aktør.

Ændringsforslag 511
Philippe De Backer
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbrugerne må ikke lide økonomiske 
tab som følge af en betalers eller en 
betalingsmodtagers fejlagtige eller 
forsinkede ajourføring af deres 
betalingskontooplysninger.

2. Forbrugerne må ikke lide økonomiske 
tab som følge af en betalers eller en 
betalingsmodtagers fejlagtige eller 
forsinkede ajourføring af deres 
betalingskontooplysninger.
Medlemsstaterne sikrer, at betalere og 
betalingsmodtagere holdes ansvarlige, 
hvis de ikke overholder de af 
medlemsstaterne fastsatte frister som 
anført i artikel 10, stk. 4, litra a (ny).

Or. en

Ændringsforslag 512
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de gebyrer, der i givet fald opkræves for 
flytningen

udgår

Or. en

Begrundelse

Nødvendigt for at sikre konsistens med andre ændringsforslag, som kræver, at flytningen skal 
være vederlagsfri.

Ændringsforslag 513
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de gebyrer, der i givet fald opkræves for 
flytningen

udgår

Or. en

Ændringsforslag 514
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de gebyrer, der i givet fald opkræves for 
flytningen

udgår

Or. en

Ændringsforslag 515
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Oplysningerne skal stilles til rådighed på 
et varigt medium i alle 
betalingstjenesteudbyderens afdelinger, 
vederlagsfrit og tilgængeligt for 
forbrugerne, og skal desuden til enhver tid 
foreligge i elektronisk form på deres 
websteder.

2. Oplysningerne skal stilles til rådighed på 
et varigt medium i alle 
betalingstjenesteudbyderens afdelinger, 
vederlagsfrit og tilgængeligt for 
forbrugerne, og skal desuden til enhver tid 
foreligge i en let tilgængelig og 
forbrugervenlig elektronisk form på deres 
websteder.

Or. en

Ændringsforslag 516
Peter Simon, Udo Bullmann
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Oplysningerne skal stilles til rådighed på 
et varigt medium i alle 
betalingstjenesteudbyderens afdelinger, 
vederlagsfrit og tilgængeligt for 
forbrugerne, og skal desuden til enhver tid 
foreligge i elektronisk form på deres 
websteder.

2. Oplysningerne skal stilles til rådighed på 
et varigt medium i alle 
betalingstjenesteudbyderens afdelinger, 
vederlagsfrit og tilgængeligt for 
forbrugerne, og skal desuden til enhver tid 
foreligge i elektronisk form på deres 
websteder og være lette at finde.

Or. de

Ændringsforslag 517
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel -14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -14a
Ret til adgang til betalingskonto med 

grundlæggende funktioner
Alle, som har lovligt ophold i Den 
Europæiske Union, har ret til at have 
adgang til en betalingskonto med basale 
funktioner, vederlagsfrit eller højst mod et 
symbolsk gebyr.

Or. en

Ændringsforslag 518
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, der Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, der 
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har lovligt ophold i Unionen, ikke 
forskelsbehandles på grundlag af 
nationalitet eller bopæl, når de ansøger 
om eller anvender en betalingskonto i
Unionen.

har lovligt ophold i Unionen, har ret til at 
åbne og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner. Denne ret gælder 
uanset forbrugerens bopæl. Kriterier som 
forbrugerens indtægtsniveau, 
beskæftigelse, kredithistorik, gældsbyrde 
eller forventet omsætning tages ikke i
betragtning i forbindelse med åbning af 
en betalingskonto med basale funktioner.

.

Or. en

Ændringsforslag 519
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, der 
har lovligt ophold i Unionen, ikke 
forskelsbehandles på grundlag af 
nationalitet eller bopæl, når de ansøger om 
eller anvender en betalingskonto i 
Unionen.

Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, der 
har dokumenteret lovligt ophold i 
Unionen, ikke forskelsbehandles på 
grundlag af nationalitet eller bopæl, når de 
ansøger om eller anvender en 
betalingskonto i Unionen.
Medlemsstaterne fastsætter, at forbrugere, 
som vil åbne en konto i det pågældende 
område, skal dokumentere en tilknytning 
til det pågældende medlemsland.

Or. de

Ændringsforslag 520
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, der 
har lovligt ophold i Unionen, ikke 
forskelsbehandles på grundlag af 

Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, der 
har lovligt ophold i Unionen, ikke 
forskelsbehandles på grundlag af 
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nationalitet eller bopæl, når de ansøger om 
eller anvender en betalingskonto i 
Unionen.

nationalitet, når de ansøger om eller 
anvender en betalingskonto i Unionen, 
forudsat at kommunikationen og 
aftalerne mellem 
betalingstjenesteudbyderen og 
forbrugeren affattes på et officielt sprog i 
den medlemsstat, hvor kontoen tilbydes, 
eller på et andet sprog, som er aftalt 
mellem parterne, som fastsat i direktiv 
2007/64/EF om betalingstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 521
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, der 
har lovligt ophold i Unionen, ikke 
forskelsbehandles på grundlag af 
nationalitet eller bopæl, når de ansøger om 
eller anvender en betalingskonto i 
Unionen.

Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, der 
har lovligt ophold i Unionen, ikke 
forskelsbehandles på grundlag af 
nationalitet, finansielle situation og 
kredithistorik eller levevilkår, når de 
ansøger om eller anvender en 
betalingskonto i Unionen.

Or. en

Begrundelse

Hensigten med dette ændringsforslag er at sikre adgang til den basale betalingskonto for 
sårbare grupper, som er i risiko for finansiel udstødelse, såsom hjemløse, 
tredjelandsstatsborgere, som afventer en fornyelse af deres opholdstilladelse, en afgørelse på 
deres asyl- og/eller indvandringsansøgning eller studerer i et værtsland. Dette 
ændringsforslag er baseret på et bidrag fra den sociale platform og den tyske 
sammenslutning af uafhængige velfærdsorganisationer.

Ændringsforslag 522
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, der 
har lovligt ophold i Unionen, ikke 
forskelsbehandles på grundlag af 
nationalitet eller bopæl, når de ansøger om 
eller anvender en betalingskonto i 
Unionen.

Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, der 
har lovligt ophold i Unionen, ikke
forskelsbehandles på grundlag af 
nationalitet eller bopæl eller nogen anden 
grund, herunder køn, etnisk eller social 
oprindelse, religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering, når de 
ansøger om eller anvender en 
betalingskonto i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 523
Udo Bullmann, Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, der 
har lovligt ophold i Unionen, ikke 
forskelsbehandles på grundlag af 
nationalitet eller bopæl, når de ansøger om 
eller anvender en betalingskonto i 
Unionen.

Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, der 
har lovligt ophold i Unionen, ikke 
forskelsbehandles, særligt ikke på grundlag 
af nationalitet eller bopæl, når de ansøger 
om eller anvender en betalingskonto i 
Unionen.

Or. de

Ændringsforslag 524
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, der 
har lovligt ophold i Unionen, ikke 
forskelsbehandles på grundlag af 
nationalitet eller bopæl, når de ansøger om 
eller anvender en betalingskonto i 

Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, der 
har lovligt ophold i Unionen, ikke 
forskelsbehandles på grundlag af 
nationalitet, bopæl eller nogen anden 
grund, når de ansøger om eller anvender 
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Unionen. en betalingskonto i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 525
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, der 
har lovligt ophold i Unionen, ikke 
forskelsbehandles på grundlag af 
nationalitet eller bopæl, når de ansøger om 
eller anvender en betalingskonto i 
Unionen.

Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, der 
har lovligt ophold i Unionen, ikke 
forskelsbehandles på grundlag af 
nationalitet, bopæl eller nogen anden 
grund, når de ansøger om eller anvender 
en betalingskonto i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 526
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at mindst én 
betalingstjenesteudbyder på deres område 
tilbyder forbrugerne en betalingskonto med 
basale funktioner. Medlemsstaterne sikrer, 
at betalingskonti med basale funktioner 
ikke kun tilbydes af 
betalingstjenesteudbydere, der 
udelukkende stiller kontoen til rådighed 
som en internetbankydelse.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
betalingstjenesteudbydere på deres område 
tilbyder forbrugerne en betalingskonto med 
basale funktioner. Medlemsstaterne sikrer, 
at betalingskonti med basale funktioner 
ikke kun tilbydes af 
betalingstjenesteudbydere, der 
udelukkende stiller kontoen til rådighed 
som en internetbankydelse.

Or. en

Begrundelse

Hvis en medlemsstat har lov til kun at have en udbyder af basale betalingskonti, vil dette 
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kunne føre til stigmatisering af indehavere af sådanne konti, da de vil kunne identificeres som 
sådanne gennem bankoplysningerne. Den basale betalingskonto, som beskrives i dette 
direktiv, repræsenterer en række tjenester, som i forvejen findes i langt de fleste af de 
betalingskonti, som alle banker tilbyder. Det er derfor ikke besværligt for dem at tilpasse 
deres eksisterende konti til at være "basisbetalingskonto + ekstra funktioner".

Ændringsforslag 527
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at mindst én 
betalingstjenesteudbyder på deres område
tilbyder forbrugerne en betalingskonto 
med basale funktioner. Medlemsstaterne 
sikrer, at betalingskonti med basale 
funktioner ikke kun tilbydes af 
betalingstjenesteudbydere, der
udelukkende stiller kontoen til rådighed
som en internetbankydelse.

1. Medlemsstaterne sikrer på deres område, 
at en betalingskonto med basale funktioner 
tilbydes forbrugerne af alle
betalingstjenesteudbydere, der tilbyder 
betalingskonti, der omfatter mindst de i 
artikel 16, stk. 1, anførte tjenester, som en
integreret del af deres sædvanlige 
forretning.

Or. en

Begrundelse

Alle udbydere på markedet for betalingskonti bør være forpligtet til at tilbyde basiskonti. 
Ellers vil mange forbrugere have store praktiske problemer med at få adgang til basiskonti. 
Hvis kun en eller nogle få udbydere tilbyder de basale konti, er der også risiko for, at kunder 
med basale konti bliver stigmatiseret negativt.

Ændringsforslag 528
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at mindst én 
betalingstjenesteudbyder på deres område
tilbyder forbrugerne en betalingskonto 
med basale funktioner. Medlemsstaterne 
sikrer, at betalingskonti med basale 
funktioner ikke kun tilbydes af 

1. Medlemsstaterne sikrer på deres område, 
at en betalingskonto med basale funktioner 
tilbydes forbrugerne af alle
betalingstjenesteudbydere, der tilbyder 
betalingskonti, der omfatter mindst de i 
artikel 16, stk. 1, anførte tjenester, som en
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betalingstjenesteudbydere, der
udelukkende stiller kontoen til rådighed
som en internetbankydelse.

integreret del af deres sædvanlige 
forretning.

Or. en

Ændringsforslag 529
Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at mindst én 
betalingstjenesteudbyder på deres område
tilbyder forbrugerne en betalingskonto med 
basale funktioner. Medlemsstaterne sikrer, 
at betalingskonti med basale funktioner 
ikke kun tilbydes af 
betalingstjenesteudbydere, der 
udelukkende stiller kontoen til rådighed 
som en internetbankydelse.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
betalingstjenesteudbydere, som har 
filialer eller afdelinger på det pågældende 
område, og som principielt har 
betalingskonti med funktioner i henhold 
til artikel 16 i deres udbud, tilbyder 
forbrugerne en betalingskonto med basale 
funktioner. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingskonti med basale funktioner ikke 
kun tilbydes af betalingstjenesteudbydere, 
der udelukkende stiller kontoen til rådighed 
som en internetbankydelse.

Or. de

Ændringsforslag 530
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at mindst én 
betalingstjenesteudbyder på deres område 
tilbyder forbrugerne en betalingskonto med 
basale funktioner. Medlemsstaterne sikrer, 
at betalingskonti med basale funktioner 
ikke kun tilbydes af 
betalingstjenesteudbydere, der 
udelukkende stiller kontoen til rådighed 

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
betalingstjenesteudbydere på deres område 
tilbyder forbrugerne en betalingskonto med 
basale funktioner. Medlemsstaterne sikrer, 
at betalingskonti med basale funktioner 
ikke kun tilbydes af 
betalingstjenesteudbydere, der 
udelukkende stiller kontoen til rådighed 
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som en internetbankydelse. som en internetbankydelse.

Or. de

Ændringsforslag 531
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at mindst én 
betalingstjenesteudbyder på deres område 
tilbyder forbrugerne en betalingskonto med 
basale funktioner. Medlemsstaterne sikrer, 
at betalingskonti med basale funktioner 
ikke kun tilbydes af 
betalingstjenesteudbydere, der 
udelukkende stiller kontoen til rådighed 
som en internetbankydelse.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
betalingsudbydere på deres område 
tilbyder forbrugerne en betalingskonto med 
basale funktioner. Medlemsstaterne sikrer, 
at betalingskonti med basale funktioner 
ikke kun tilbydes af 
betalingstjenesteudbydere, der 
udelukkende stiller kontoen til rådighed 
som en internetbankydelse.

Or. en

Ændringsforslag 532
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at mindst én 
betalingstjenesteudbyder på deres område
tilbyder forbrugerne en betalingskonto med 
basale funktioner. Medlemsstaterne sikrer, 
at betalingskonti med basale funktioner 
ikke kun tilbydes af 
betalingstjenesteudbydere, der 
udelukkende stiller kontoen til rådighed 
som en internetbankydelse.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
betalingstjenesteudbydere, som har 
filialer eller afdelinger på det pågældende 
område, og som principielt har 
betalingskonti med funktioner i henhold
til artikel 16 i deres udbud, tilbyder 
forbrugerne en betalingskonto med basale 
funktioner. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingskonti med basale funktioner ikke 
kun tilbydes af betalingstjenesteudbydere, 
der udelukkende stiller kontoen til rådighed 
som en internetbankydelse.

Medlemsstaterne kan fritage 
betalingstjenesteudbydere, som ikke 
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opererer på kommercielt grundlag, eller 
som kræver et medlemskab ud fra 
fastsatte kriterier, f.eks. erhverv, fra 
kravene i stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 533
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at mindst én 
betalingstjenesteudbyder på deres område 
tilbyder forbrugerne en betalingskonto med 
basale funktioner. Medlemsstaterne sikrer, 
at betalingskonti med basale funktioner 
ikke kun tilbydes af 
betalingstjenesteudbydere, der 
udelukkende stiller kontoen til rådighed 
som en internetbankydelse.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
betalingstjenesteudbydere, som har 
filialer eller agenturer på deres område 
tilbyder forbrugerne en betalingskonto med 
basale funktioner. Medlemsstaterne sikrer, 
at betalingskonti med basale funktioner 
ikke kun tilbydes af 
betalingstjenesteudbydere, der 
udelukkende stiller kontoen til rådighed 
som en internetbankydelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre, at betalingstjenesteudbydere, som tilbyder betalingskonti 
med basale funktioner, ikke diskrimineres i forhold til deres konkurrenter. Det skal desuden 
undgå stigmatisering af mennesker, der anvender disse konti. Ændringsforslaget er baseret 
på bidrag fra den sociale platform, den tyske sammenslutning af gældsrådgivere, den tyske 
sammenslutning af forbrugerorganisationer (VZBZ) og den tyske sammenslutning af 
uafhængige velfærdsorganisationer.

Ændringsforslag 534
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at mindst én 1. Medlemsstaterne sikrer, at mindst én 



PE516.959v02-00 62/156 AM\1002485DA.doc

DA

betalingstjenesteudbyder på deres område 
tilbyder forbrugerne en betalingskonto med 
basale funktioner. Medlemsstaterne sikrer, 
at betalingskonti med basale funktioner 
ikke kun tilbydes af 
betalingstjenesteudbydere, der 
udelukkende stiller kontoen til rådighed 
som en internetbankydelse.

betalingstjenesteudbyder på deres område
eller en defineret region med tilstrækkelig 
geografisk dækning i hele medlemsstaten 
og et tilstrækkeligt stort netværk af 
virksomheder til at give passende adgang 
for forbrugerne tilbyder forbrugerne en 
betalingskonto med basale funktioner. 
Medlemsstaterne sikrer, at betalingskonti 
med basale funktioner ikke kun tilbydes af 
betalingstjenesteudbydere, der 
udelukkende stiller kontoen til rådighed 
som en internetbankydelse.

Or. en

Ændringsforslag 535
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at mindst én 
betalingstjenesteudbyder på deres område 
tilbyder forbrugerne en betalingskonto med 
basale funktioner. Medlemsstaterne sikrer, 
at betalingskonti med basale funktioner 
ikke kun tilbydes af 
betalingstjenesteudbydere, der 
udelukkende stiller kontoen til rådighed 
som en internetbankydelse.

1. Medlemsstaterne sikrer, at mindst én 
betalingstjenesteudbyder på deres område 
tilbyder forbrugerne en betalingskonto med 
basale funktioner, under hensyntagen til 
princippet om lige konkurrencevilkår og 
proportionalitetsprincippet. 
Medlemsstaterne sikrer, at betalingskonti 
med basale funktioner ikke kun tilbydes af 
betalingstjenesteudbydere, der 
udelukkende stiller kontoen til rådighed
som en internetbankydelse.

Or. de

Ændringsforslag 536
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at mindst én 
betalingstjenesteudbyder på deres område 
tilbyder forbrugerne en betalingskonto med 
basale funktioner. Medlemsstaterne sikrer, 
at betalingskonti med basale funktioner 
ikke kun tilbydes af 
betalingstjenesteudbydere, der 
udelukkende stiller kontoen til rådighed 
som en internetbankydelse.

1. Medlemsstaterne sikrer, at mindst én 
betalingstjenesteudbyder, som har en god 
beliggenhed på deres område, tilbyder 
forbrugerne en betalingskonto med basale 
funktioner. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingskonti med basale funktioner ikke 
kun tilbydes af betalingstjenesteudbydere, 
der udelukkende stiller kontoen til rådighed 
som en internetbankydelse.

Or. fr

Ændringsforslag 537
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at mindst én 
betalingstjenesteudbyder på deres område 
tilbyder forbrugerne en betalingskonto med 
basale funktioner. Medlemsstaterne sikrer, 
at betalingskonti med basale funktioner 
ikke kun tilbydes af 
betalingstjenesteudbydere, der 
udelukkende stiller kontoen til rådighed 
som en internetbankydelse.

1. Medlemsstaterne sikrer, at mindst én 
betalingstjenesteudbyder på deres område
inden for en medlemsstat tilbyder 
forbrugerne en betalingskonto med basale 
funktioner. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingskonti med basale funktioner ikke 
kun tilbydes af betalingstjenesteudbydere, 
der udelukkende stiller kontoen til rådighed 
som en internetbankydelse.

Or. en

Begrundelse

En betalingstjenesteudbyder, som er aktiv i mange medlemsstater, bør kun skulle tilbyde 
tjenesten i den specifikke medlemsstat. Man bør kunne bruge kontoen uafhængigt af den 
medlemsstat, hvor den er placeret i henhold til SEPA-principper.

Ændringsforslag 538
Philippe De Backer, Olle Schmidt
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Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at når en 
forbruger får afslag på en betalingskonto 
på det frie marked, skal 
betalingstjenesteudbyderens brev med 
afslaget indeholde en obligatorisk 
oplysning om den lovfæstede ret til en 
betalingskonto med basale funktioner og 
det alternative tvistbilæggelsesorgan og 
dettes kontaktoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 539
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstater bør have tilladelse til at 
fritage udbydere af betalingstjenester fra 
forpligtelsen til at tilbyde en 
betalingskonto med basale funktioner. 
Alle fritagelser skal ske på grundlag af 
objektive og restriktive kriterier og må 
kun vedrøre betalingstjenesteudbydere, 
hvis forretningsmodel ikke forfølger et 
kommercielt formål, eller som ikke 
opererer inden for den almindelige 
privatkundeforretning, eller hvis det er 
berettiget set i lyset af betalingsinstituttets 
art eller spektret af 
betalingstjenesteydelser.

Or. de

Ændringsforslag 540
Burkhard Balz
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Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne bør have lov til at 
fritage følgende udbydere for kravet om at 
udbyde en basiskonto:
- betalingstjenesteudbydere, som ikke 
opererer på kommercielt grundlag, eller 
som ikke opererer inden for den 
almindelige privatkundeforretning, eller 
som kræver et medlemskab ud fra 
fastsatte kriterier, f.eks. erhverv
- udbydere af betalingstjenester, som har 
udført transaktioner for et samlet beløb på 
mindre end 3 mio. EUR i det foregående 
år.

Or. de

Ændringsforslag 541
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan fritage 
betalingstjenesteudbydere, som ikke 
opererer på kommercielt grundlag, eller 
som kræver et medlemskab ud fra 
fastsatte kriterier, f.eks. erhverv, fra 
kravene i stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 542
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal på grundlag af 
principper som gennemsigtighed, 
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ikkeforskelsbehandling og 
proportionalitet kunne udpege en, flere 
eller alle betalingstjenesteudbydere. 
Medlemsstaternes foranstaltninger på 
dette område må ikke skabe 
konkurrenceforvridning mellem 
udbyderne af betalingstjenester og skal 
baseres på principper som 
gennemsigtighed, ikkeforskelsbehandling 
og proportionalitet.

Or. en

Begrundelse

Der bør sikres lige konkurrencevilkår.

Ændringsforslag 543
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at der på 
deres område findes et system, der tilbyder 
forbrugerne en betalingskonto med basale 
funktioner.
Medlemsstaterne sikrer, at det system, der 
er omhandlet i første afsnit, opfylder 
følgende betingelser:
a) betalingstjenesteudbydere, som udbyder 
betalingskonti, herunder alle tjenesterne i 
artikel 16, pålægges som minimum at 
tilbyde og udbyde en betalingskonto med 
basale funktioner, undtagen i de i stk. 3 
omhandlede tilfælde
b) betalingskonti med basale funktioner 
tilbydes ikke kun af 
betalingstjenesteudbydere, der 
udelukkende stiller kontoen til rådighed 
som en onlinefacilitet
c) der findes en mekanisme, som giver 
forbrugere uden fast adresse, 
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asylansøgere og forbrugere, som ikke har 
fået opholdstilladelse, men som ikke kan 
udvises af retlige grunde, mulighed for at 
opfylde kravene i kapitel II i direktiv 
2005/60
d) der findes en mekanisme, der sikrer, at 
bankløse, sårbare forbrugere samt mobile 
forbrugere underrettes om, at der findes 
betalingskonti med basale funktioner
e) udøvelsen af retten må ikke gøres 
urimeligt vanskelig eller besværlig for 
forbrugeren
f) der findes en mekanisme, der gør det 
muligt for betalingsudbydere på 
gennemsigtig, pålidelig og hurtig vis at 
kontrollere, om en forbruger bruger en 
anden betalingskonto i den pågældende 
medlemsstat; når det ikke er muligt ved 
hjælp af elektroniske systemer at fastslå, 
om en forbruger bruger en anden konto i 
medlemsstaten, skal 
betalingstjenesteudbyderne acceptere en 
formel erklæring fra forbrugeren som et 
pålideligt middel til at kontrollere, at den 
pågældende ikke har en anden 
betalingskonto eller har lukket en sådan 
konto; hvis en forbruger kan bevise, at 
han har sendt en opsigelse af den aktuelle 
aftale, eller hvis han har anmodet 
betalingstjenesteudbyderen om at indlede 
en flytning i henhold til dette direktiv
g) medlemsstaterne sikrer, at den i artikel 
10 og 11 i dette direktiv omhandlede 
flytningsservice gælder, hvor en forbruger 
ønsker at skifte til en betalingskonto med 
basale funktioner fra en anden 
betalingskonto inden for 
flytningsservicens anvendelsesområde
h) medlemsstaterne kan fritage 
betalingstjenesteudbydere, som ikke 
fremgår af litra b), fra forpligtelsen til at 
udbyde en betalingskonto med basale 
funktioner, såfremt det er objektivt 
begrundet i lyset af betalingsinstitutionens 
art eller omfanget af betalingstjenester, 
som udbydes af 
betalingstjenesteudbyderen, og såfremt en 
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sådan fritagelse ikke underminerer 
forbrugernes adgangsret.

Or. en

Ændringsforslag 544
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, har ret til 
at åbne og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner hos den eller de 
betalingstjenesteudbydere, der er 
identificeret i medfør af stk. 1. En sådan ret 
gælder uanset forbrugerens bopæl. 
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugeren. Inden en
betalingstjenesteudbyder åbner en
betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne, om forbrugeren har 
en betalingskonto i landet eller ej.

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, har ret til 
at åbne og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner i den stat, hvor han har 
sit sædvanlige opholdssted, hos den eller 
de betalingstjenesteudbydere, der er 
identificeret i medfør af stk. 1. En sådan ret 
gælder uanset forbrugerens bopæl.
Forbrugeren skal dog have en tilknytning 
i form af personlige forbindelser såsom 
opholdssted, arbejdsplads eller studieplads 
til den pågældende medlemsstat og
betalingstjenesteudbyderens 
forretningsområde, hvor han ønsker at 
åbne en basiskonto. Retten til at oprette 
og anvende en basal betalingskonto bør 
kun gælde for forbrugere, der ikke i 
forvejen er indehaver af en betalingskonto 
i Unionen, og som dokumenterbart har 
fået afslag på at oprette en betalingskonto. 
Når det ikke er muligt ved hjælp af 
elektroniske systemer at fastslå, om en 
forbruger allerede er indehaver af en 
betalingskonto, bør 
betalingstjenesteudbyderne acceptere en 
erklæring fra forbrugeren som et 
pålideligt middel til at kontrollere, at den 
pågældende ikke allerede har en 
betalingskonto. Medlemsstaterne sikrer, at 
udøvelsen af denne ret ikke gøres urimeligt 
vanskelig eller besværlig for forbrugeren.
Når forbrugerens behov er fastslået, skal 
betalingstjenesteudbyderen tilbyde 
kunden en betalingskonto med basale 
funktioner.
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Or. de

Ændringsforslag 545
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, har ret til 
at åbne og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner hos den eller de 
betalingstjenesteudbydere, der er 
identificeret i medfør af stk. 1. En sådan ret 
gælder uanset forbrugerens bopæl. 
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugeren. Inden en 
betalingstjenesteudbyder åbner en 
betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne, om forbrugeren har en 
betalingskonto i landet eller ej.

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har dokumenteret lovligt ophold i 
Unionen, har ret til at åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner hos 
den eller de betalingstjenesteudbydere, der 
er identificeret i medfør af stk. 1. En sådan 
ret gælder for alle forbrugere, som 
dokumenterer en tilknytning til 
medlemsstaten (f.eks. statsborgerskab,
bopæl, ejerbolig, arbejdssted, nære 
familierelationer, studiested), som 
tidligere har fået afslag på en 
forudgående anmodning om en konto 
med basale funktioner hos en 
betalingstjenesteudbyder i samme 
medlemsstat, og som ikke i forvejen har 
en betalingskonto i EU. Medlemsstaterne 
sikrer, at udøvelsen af denne ret ikke gøres 
urimeligt vanskelig eller besværlig for 
forbrugeren. Inden en 
betalingstjenesteudbyder åbner en 
betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne, om forbrugeren har en 
betalingskonto i EU eller ej. I forbindelse 
med denne kontrol skal forbrugerens 
oplysninger og erklæringer inddrages.

Or. de

Ændringsforslag 546
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, har ret til 
at åbne og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner hos den eller de 
betalingstjenesteudbydere, der er 
identificeret i medfør af stk. 1. En sådan 
ret gælder uanset forbrugerens bopæl.
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugeren. Inden en
betalingstjenesteudbyder åbner en
betalingskonto med basale funktioner,
kontrollerer denne, om forbrugeren har en 
betalingskonto i landet eller ej.

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i eller kan bevise en 
tilstrækkelig tilknytning til den 
betalingstjenesteudbyders medlemsstat,
hvor de anmoder om adgang til en 
betalingskonto med basale funktioner, har 
ret til at åbne og anvende en sådan konto
hos den eller de betalingstjenesteudbydere, 
der er identificeret i medfør af stk. 1. 
Medlemsstaterne sikrer, at retten kan 
udøves af forbrugere, som kan oplyse om 
formålet og den tilsigtede art af det 
forretningsforhold, som berettiger åbning 
af en betalingskonto på 
betalingstjenesteudbyderens område, og at 
dette ikke gøres urimeligt vanskelig eller 
besværlig for forbrugeren.
Medlemsstaterne sikrer, at retten til at 
åbne en betalingskonto med basale 
funktioner kun garanteres for kunder,
som tidligere har fået afslag på adgang til
en betalingskonto i landet.

Or. en

Begrundelse

Betalingskontoen med basale funktioner er et redskab til at bekæmpe finansiel udstødelse, 
men der er ingen begrundelse for at forpligte betalingstjenesteudbyderne til at give en 
betalingskonto med basale funktioner til personer, som har adgang til en "almindelig" 
betalingskonto. Desuden er forbrugerens bopæl eller tilknytning til det land, hvor der ansøges 
om en betalingskonto med basale funktioner, af betydning for betalingstjenesteudbyderen, for 
at denne kan opfylde reglerne mod hvidvaskning af penge.

Ændringsforslag 547
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, har ret til 

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, som 
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at åbne og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner hos den eller de 
betalingstjenesteudbydere, der er 
identificeret i medfør af stk. 1. En sådan 
ret gælder uanset forbrugerens bopæl. 
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugeren. Inden en 
betalingstjenesteudbyder åbner en 
betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne, om forbrugeren har 
en betalingskonto i landet eller ej.

tidligere har fået afslag på adgang til en 
almindelig betalingskonto, og som kan 
dokumentere en reel tilknytning til 
betalingstjenesteudbyderens medlemsstat, 
har ret til at åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner hos 
den eller de betalingstjenesteudbydere, der 
er identificeret i medfør af stk. 1, forudsat
at forbrugeren:

a) ikke i forvejen har en betalingskonto i 
den pågældende medlemsstat
b) giver:
i) en erklæring på tro og love, der kan 
anvendes af betalingstjenesteudbyderne 
som et pålideligt middel til at kontrollere, 
at han/hun ikke allerede har en 
betalingskonto med basale funktioner, 
eller
ii) en simpel erklæring fra mindst en 
finansiel institution i de pågældende 
medlemsstater, som dokumenterer, at 
han/hun er blevet nægtet adgang til at 
oprette og anvende en betalingskonto i 
den berørte medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 548
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, har ret til 
at åbne og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner hos den eller de 
betalingstjenesteudbydere, der er 
identificeret i medfør af stk. 1. En sådan 
ret gælder uanset forbrugerens bopæl. 
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, og som 
kan dokumentere en reel tilknytning til 
betalingstjenesteudbyderens medlemsstat,
har ret til at åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner hos 
den eller de betalingstjenesteudbydere, der 
er identificeret i medfør af stk. 1, forudsat
at forbrugeren:



PE516.959v02-00 72/156 AM\1002485DA.doc

DA

eller besværlig for forbrugeren. Inden en 
betalingstjenesteudbyder åbner en 
betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne, om forbrugeren har 
en betalingskonto i landet eller ej.

a) ikke i forvejen har en betalingskonto
b) giver en erklæring på tro og love, der 
kan anvendes af 
betalingstjenesteudbyderne som et 
pålideligt middel til at kontrollere, at 
han/hun ikke allerede har en 
betalingskonto, baseret på en målrettet 
kontrol, som dokumenterer et klart behov 
for en betalingskonto med basale 
funktioner.
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugeren.

Or. en

Ændringsforslag 549
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, har ret til 
at åbne og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner hos den eller de 
betalingstjenesteudbydere, der er 
identificeret i medfør af stk. 1. En sådan ret 
gælder uanset forbrugerens bopæl.
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugeren. Inden en 
betalingstjenesteudbyder åbner en 
betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne, om forbrugeren har en
betalingskonto i landet eller ej.

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, har ret til 
at åbne og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner hos den eller de 
betalingstjenesteudbydere, der er 
identificeret i medfør af stk. 1. En sådan ret 
gælder uanset forbrugerens bopæl., men 
forudsætter dog, at forbrugeren har en reel 
tilknytning til udbyderens medlemsstat.

En reel tilknytning kan etableres på 
forhånd for en medlemsstat, hvor den 
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pågældende tager bopæl eller 
beskæftigelse. En konto kan oprettes på 
afstand en måned forud med 
dokumentation for den planlagte bopæl 
eller jobtilbuddet. I så fald skal den 
pågældende efterfølgende møde personligt 
op inden for yderligere en måned for at 
verificere kontoen, når han/hun er 
ankommet til medlemsstaten. Der kan 
sættes grænser for, hvor store beløb der 
kan overføres forud for verificeringen.
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugeren. Inden en 
betalingstjenesteudbyder åbner en 
betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne, om forbrugeren har 
en betalingskonto i landet eller ej.

Or. en

Ændringsforslag 550
Udo Bullmann, Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, har ret til 
at åbne og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner hos den eller de 
betalingstjenesteudbydere, der er 
identificeret i medfør af stk. 1. En sådan ret 
gælder uanset forbrugerens bopæl. 
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugeren. Inden en 
betalingstjenesteudbyder åbner en 
betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne, om forbrugeren har en 
betalingskonto i landet eller ej.

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, samt 
personer, der af faktiske og retlige årsager 
ikke kan udvises, og som ikke har
opholdstilladelse, har ret til at åbne og 
anvende en betalingskonto med basale 
funktioner hos den eller de 
betalingstjenesteudbydere, der er 
identificeret i medfør af stk. 1. En sådan ret 
gælder uanset forbrugerens bopæl. 
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugeren. Inden en 
betalingstjenesteudbyder åbner en 
betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne, om forbrugeren har en
aktiv og ligeværdig betalingskonto i landet
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med adgang til alle funktioner i henhold 
til artikel 16 eller ej. I forbindelse med 
denne kontrol skal forbrugerens 
oplysninger inddrages. 
Betalingstjenesteudbyderen må ikke 
udelukkende begrænse sig til 
oplysningsbureauer, hvis forbrugeren 
bestrider en eksisterende registrering.

Or. de

Ændringsforslag 551
Udo Bullmann, Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, har ret til 
at åbne og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner hos den eller de 
betalingstjenesteudbydere, der er 
identificeret i medfør af stk. 1. En sådan ret 
gælder uanset forbrugerens bopæl. 
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugeren. Inden en 
betalingstjenesteudbyder åbner en 
betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne, om forbrugeren har en 
betalingskonto i landet eller ej.

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, samt 
personer, der af faktiske og retlige årsager 
ikke kan udvises, og som ikke har
opholdstilladelse, har ret til at åbne og 
anvende en betalingskonto med basale 
funktioner hos den eller de 
betalingstjenesteudbydere, der er 
identificeret i medfør af stk. 1. En sådan ret 
gælder uanset forbrugerens bopæl. 
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugeren. Inden en 
betalingstjenesteudbyder åbner en 
betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne, om forbrugeren har en 
betalingskonto i landet eller ej.

Or. de

Ændringsforslag 552
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2



AM\1002485DA.doc 75/156 PE516.959v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, har ret til 
at åbne og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner hos den eller de 
betalingstjenesteudbydere, der er 
identificeret i medfør af stk. 1. En sådan ret 
gælder uanset forbrugerens bopæl. 
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugeren. Inden en 
betalingstjenesteudbyder åbner en 
betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne, om forbrugeren har en 
betalingskonto i landet eller ej.

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, har ret til 
at åbne og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner hos de 
betalingstjenesteudbydere, der er 
identificeret i medfør af stk. 1. En sådan ret 
gælder uanset forbrugerens økonomiske 
forhold og bopæl. Medlemsstaterne sikrer, 
at udøvelsen af denne ret ikke gøres 
urimeligt vanskelig eller besværlig for 
forbrugeren. Inden en 
betalingstjenesteudbyder åbner en 
betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne, om forbrugeren har en 
betalingskonto i landet eller ej.

Or. en

Ændringsforslag 553
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, har ret til 
at åbne og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner hos den eller de 
betalingstjenesteudbydere, der er 
identificeret i medfør af stk. 1. En sådan ret 
gælder uanset forbrugerens bopæl. 
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugeren. Inden en 
betalingstjenesteudbyder åbner en 
betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne, om forbrugeren har en 
betalingskonto i landet eller ej.

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, har ret til 
at åbne og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner hos den eller de 
betalingstjenesteudbydere, der er 
identificeret i medfør af stk. 1. En sådan ret 
gælder uanset forbrugerens bopæl. 
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugeren. Inden en 
betalingstjenesteudbyder åbner en 
betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne ved at bede forbrugeren 
om at underskrive en tro og love 
erklæring, om forbrugeren har en 
betalingskonto i landet eller ej.

Or. en
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Ændringsforslag 554
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, har ret til 
at åbne og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner hos den eller de 
betalingstjenesteudbydere, der er 
identificeret i medfør af stk. 1. En sådan 
ret gælder uanset forbrugerens bopæl.
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugeren. Inden en 
betalingstjenesteudbyder åbner en 
betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne, om forbrugeren har en 
betalingskonto i landet eller ej.

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, har ret til 
at åbne og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner hos den eller de 
betalingstjenesteudbydere, der er 
identificeret i medfør af stk. 1. 
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugeren. Inden en 
betalingstjenesteudbyder åbner en 
betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne, om forbrugeren har en 
betalingskonto i landet eller ej.
Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbyderen kan anvende 
forbrugerens erklæring til at afgøre, om 
han/hun i forvejen har en betalingskonto 
i landet.

Or. en

Begrundelse

Det bør være muligt at følge lovgivningen mod hvidvaskning af penge, "kend din klient"-
forpligtelserne og den kompetente myndigheds vejledning også i dette spørgsmål. Pligten til 
at kontrollere kan være problematisk i betragtning af banksikkerheden og andre 
fortrolighedsforpligtelser samt lovgivningen om databeskyttelse. Derfor bør man kunne 
anvende den information, som kunden giver.

Ændringsforslag 555
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, har ret til 
at åbne og anvende en betalingskonto med 

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, samt 
personer, som ikke kan udvises af 
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basale funktioner hos den eller de 
betalingstjenesteudbydere, der er 
identificeret i medfør af stk. 1. En sådan ret 
gælder uanset forbrugerens bopæl. 
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugeren. Inden en 
betalingstjenesteudbyder åbner en 
betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne, om forbrugeren har en 
betalingskonto i landet eller ej.

faktuelle eller retlige årsager, og som ikke
har fået opholdstilladelse, har ret til at 
åbne og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner hos den eller de 
betalingstjenesteudbydere, der er 
identificeret i medfør af stk. 1. En sådan ret 
gælder uanset forbrugerens bopæl. 
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugeren. Inden en 
betalingstjenesteudbyder åbner en 
betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne, om forbrugeren har en
aktiv og ligeværdig betalingskonto med 
adgang til alle de i artikel 16 nævnte 
funktioner i landet eller ej. Til brug for 
kontrollen kan 
betalingstjenesteudbyderen anvende 
forbrugernes oplysninger om dem selv. 
Betalingstjenesteudbyderne må ikke 
udelukkende basere deres kontrol på 
officielle databaser, hvis forbrugeren 
plausibelt anfægter en eksisterende 
registrering i en database.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre effektiv adgang til betalingskontoen med basale 
funktioner. Det er baseret på et bidrag fra den sociale platform og den tyske sammenslutning 
af uafhængige velfærdsorganisationer.

Ændringsforslag 556
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retten til at åbne en betalingskonto med 
basale funktioner gælder uanset 
forbrugerens bopæl. Medlemsstaterne 
sikrer, at udøvelsen af denne ret ikke 
gøres urimeligt vanskelig eller besværlig 
for forbrugeren.
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Det bør også være et krav, at forbrugerne 
møder personligt op på et af 
betalingstjenesteudbyderens kontorer i en 
medlemsstat efter eget valg. 

Or. en

Ændringsforslag 557
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 
20 omhandlede kompetente myndigheder 
fastsætter nationale kriterier, som giver 
en forbruger ret til at åbne en 
betalingskonto med basale funktioner.
EBA udarbejder retningslinjer i medfør af 
artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 
for at bistå de kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 558
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbrugeren har allerede en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder på samme 
område, som giver ham/hende mulighed 
for at anvende de i artikel 17, stk. 1,
anførte betalingstjenester

a) forbrugeren har allerede en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder på samme 
område, og har anvendt en eller flere af de 
i artikel 16 anførte betalingstjenester inden 
for de foregående 12 måneder. Desuden 
er forbrugere ikke indehavere af en 
betalingskonto, hvis de kan bevise, at de 
har sendt en opsigelse af den aktuelle 
aftale, eller hvis de har anmodet banken 
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om at indlede en flytning i henhold til 
kapitel III

Or. en

Begrundelse

  The account in the home country would be a rather dormant one, mostly for used specific 
payments. This should not be a reason to refuse the opening of a new account in another EU 
country. Moreover, in practice it takes some time until a payment service provider has made a 
bank account completely inoperative. Thus, it should be sufficient that a consumer only 
proves the cancellation of the previous bank account or a switching. AM based on 
contributions by the Social Platform and the German Association of Independent 
Organisations of Welfare Work.

Ændringsforslag 559
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbrugeren har allerede en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder på samme 
område, som giver ham/hende mulighed 
for at anvende de i artikel 17, stk. 1, 
anførte betalingstjenester

a) forbrugeren har allerede en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder i EU, som giver 
ham/hende mulighed for at anvende de i 
artikel 17, stk. 1, anførte betalingstjenester. 
Forbrugeren anses ikke for indehaver af 
en betalingskonto, hvis han kan 
dokumentere, at en opsigelse af den 
hidtidige aftale er modtaget.

Or. de

Ændringsforslag 560
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbrugeren har allerede en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder på samme 
område, som giver ham/hende mulighed 

a) forbrugeren har allerede en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder i EU, som giver 
ham/hende mulighed for at anvende de i 
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for at anvende de i artikel 17, stk. 1, 
anførte betalingstjenester

artikel 17, stk. 1, anførte betalingstjenester

Or. de

Ændringsforslag 561
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbrugeren har allerede en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder på samme 
område, som giver ham/hende mulighed 
for at anvende de i artikel 17, stk. 1, 
anførte betalingstjenester

a) forbrugeren har allerede en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder på samme 
område, som giver ham/hende mulighed 
for at anvende de i artikel 16, stk. 1, 
anførte betalingstjenester

Or. en

Ændringsforslag 562
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbrugeren har allerede en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder på samme 
område, som giver ham/hende mulighed 
for at anvende de i artikel 17, stk. 1, 
anførte betalingstjenester

a) forbrugeren har allerede en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder på samme 
område, som giver ham/hende mulighed 
for at anvende de i artikel 16, stk. 1, 
anførte betalingstjenester

Or. en

Ændringsforslag 563
Sylvie Goulard
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Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbrugeren har allerede en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder på samme 
område, som giver ham/hende mulighed 
for at anvende de i artikel 17, stk. 1,
anførte betalingstjenester

a) forbrugeren har allerede en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder på samme 
område, som giver ham/hende mulighed 
for at anvende de i artikel 16 anførte 
betalingstjenester

Or. fr

Ændringsforslag 564
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbrugeren har allerede en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder på samme 
område, som giver ham/hende mulighed 
for at anvende de i artikel 17, stk. 1, 
anførte betalingstjenester

a) forbrugeren har allerede en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder på samme 
område, som giver ham/hende mulighed 
for at anvende de i artikel 16, stk. 1, 
anførte betalingstjenester

Or. en

Ændringsforslag 565
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) mindst en af betingelserne i artikel 18, 
litra a, c eller d er opfyldt

Or. de

Ændringsforslag 566
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de i kapitel II i direktiv 2005/60
fastsatte krav er ikke opfyldt.

b) kundelegitimationen udført i henhold 
til artikel 8 i direktiv 2005/60 viser en 
betydelig risiko for, at kontoen vil blive 
brugt i strid med EU-lovgivningen.

Or. en

Begrundelse

Grundene til at give afslag skal være mere specifikke. I artikel 8 i direktiv 2005/60 fastsættes 
elementerne i kundelegitimationen (identifikation af det egentlige ejerskab, kontoens formål, 
kontrol af, at der ikke er risiko for hvidvaskning eller terrorfinansiering etc.).

Ændringsforslag 567
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de i kapitel II i direktiv 2005/60 fastsatte 
krav er ikke opfyldt.

b) de i kapitel II i direktiv 2005/60/EF
fastsatte krav er ikke opfyldt, især 
forbrugerens pligt til at oplyse formålet og 
den tilsigtede art af det forhold, som 
begrunder åbning af en betalingskonto i 
betalingstjenesteudbyderens medlemsstat, 
hvor ansøgningen fremsættes.

Or. en

Ændringsforslag 568
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de i kapitel II i direktiv 2005/60 
fastsatte krav er ikke opfyldt.

b) de i direktiv 2005/60 eller anden 
relevant EU-lovgivning eller national 
lovgivning fastsatte krav er ikke opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge bør følges i sin helhed..

Ændringsforslag 569
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) forbrugerens betalingskonto med 
basale funktioner hos en anden 
betalingstjenesteudbyder er blevet opsagt 
af de i artikel 18, stk. 2, nævnte årsager 
inden for de seneste seks måneder

Or. de

Ændringsforslag 570
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra aa (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en forbruger kan ikke dokumentere, 
at han har fået afslag på at åbne en 
betalingskonto

Or. de
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Ændringsforslag 571
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) forbrugeren kan ikke bevise, at han 
eller hun tidligere har fået afslag på en 
"almindelig" betalingskonto

Or. en

Ændringsforslag 572
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra b a-b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) forbrugeren giver bevidst urigtige 
oplysninger for at opnå betalingskontoen 
med basale funktioner, idet de rigtige 
oplysninger ville have betydet, at denne 
ret ikke forelå
bb) betalingstjenesteudbyderen har 
tidligere opsagt en betalingskontoaftale 
med forbrugeren, fordi denne bevidst har 
benyttet kontoen til ulovlige formål

Or. en

Ændringsforslag 573
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) forbrugeren kan ikke bevise, at han 
eller hun tidligere har fået afslag på en 
"almindelig" betalingskonto
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Or. en

Ændringsforslag 574
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) forbrugeren kan ikke give 
betalingskontoudbyderen en klar 
begrundelse for, hvorfor han eller hun 
har brug for en betalingskonto med 
basale funktioner i henhold til de vilkår, 
der er fastsat af de kompetente 
myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 575
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den finansielle institution ikke ville 
opfylde sine forpligtelser med hensyn til 
forebyggelse af hvidvaskning af penge og 
finansiering af terrorisme

Or. en

Ændringsforslag 576
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra b a-b (nyt)



PE516.959v02-00 86/156 AM\1002485DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) der er vægtige grunde til afslaget
bb) de vægtige grunde skal være knyttet til 
forbrugeren eller hans/hendes tidligere 
adfærd. Sådanne grunde kan f.eks. være 
relateret til
a) lovovertrædelser såsom svig begået af 
forbrugeren
b) forkerte og vildledende oplysninger 
givet af forbrugeren, som har ført til en 
uberettiget adgang til en betalingskonto 
med basale funktioner
c) en risiko for, at 
betalingstjenesteudbyderen støtter 
kriminelle aktiviteter
d) alvorlige og vedvarende aftalebrud eller
e) eventuelle andre grunde, som svarer til 
de i stk. 2, litra a) - d) anførte.

Or. en

Ændringsforslag 577
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) forbrugeren kan ikke dokumentere en 
relation til medlemsstaten

Or. de

Ændringsforslag 578
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra b b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) de i artikel 18, stk. 2, i dette direktiv 
nævnte opsigelsesgrunde er ikke opfyldt 
på tidspunktet for ansøgningen om en 
betalingskonto

Or. en

Ændringsforslag 579
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) forbrugeren ikke dokumenterer den 
reelle tilknytning som fastsat i artikel 15, 
stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 580
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) åbning af kontoen ville på anden 
måde være i strid med national lovgivning 
og

Or. en

Ændringsforslag 581
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra b c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) betalingstjenesteudbydere har 
mistanke om, at en forbruger vil bruge 
kontoen til ulovlige eller svigagtige formål

Or. en

Ændringsforslag 582
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) forbrugeren giver væsentligt forkerte 
oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 583
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra b d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bd) betalingstjenesteudbydere har en 
objektivt berettiget mistanke om, at en 
forbruger vil bruge kontoen til ulovlige 
eller svigagtige formål

Or. en

Ændringsforslag 584
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra b e (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

be) åbningen af en konto ville føre til, at 
betalingstjenesteudbyderen overtrådte 
EU-, FN- eller internationale 
sanktionsordninger

Or. en

Ændringsforslag 585
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbyderen i de i stk. 3 
nævnte tilfælde straks meddeler 
forbrugeren afslaget, skriftligt og 
vederlagsfrit, medmindre dette ville være i 
strid med målene om national sikkerhed og 
offentlig orden.

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbyderen i de i stk. 3 
nævnte tilfælde straks meddeler 
forbrugeren afslaget, skriftligt og 
vederlagsfrit, medmindre dette ville være i 
strid med målene om national sikkerhed og 
offentlig orden. I forbindelse med den 
skriftlige information skal årsagerne til 
afslaget anføres konkret. Desuden skal 
forbrugeren gøres opmærksom på mindst 
et gratis eller billigt retsmiddel eller 
rådgivningstilbud, som forefindes i den 
pågældende medlemsstat. De nærmere 
regler herfor fastsættes af 
medlemsstaterne.

Or. de

Ændringsforslag 586
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbyderen i de i stk. 3 
nævnte tilfælde straks meddeler 
forbrugeren afslaget, skriftligt og 
vederlagsfrit, medmindre dette ville være i 
strid med målene om national sikkerhed og 
offentlig orden.

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbyderen i de i stk. 3 
nævnte tilfælde straks meddeler 
forbrugeren afslaget, skriftligt og 
vederlagsfrit. De konkrete grunde til 
afslaget skal anføres eksplicit i dette 
dokument. Desuden skal medlemsstaterne 
sikre, at forbrugerne skal oplyses om 
mindst et gratis eller billigt retsmiddel 
eller rådgivningstjeneste og det alternative 
tvistbilæggelsesorgan, som er tilgængeligt 
i den pågældende medlemsstat. Disse 
bestemmelser gælder ikke, hvis dette ville 
være i strid med målene om national 
sikkerhed og offentlig orden.

Or. en

Begrundelse

Hensigten med dette ændringsforslag er at mindske det ulige informationsforhold mellem 
betalingstjenesteudbydere og forbrugere, som ansøger om en betalingskonto med basale 
funktioner, og dermed gøre betalingskontoen med basale funktioner mere effektiv. Det er 
baseret på bidrag fra den sociale platform, den tyske sammenslutning af gældsrådgivere, den 
tyske sammenslutning af forbrugerorganisationer (VZBZ) og den tyske sammenslutning af 
uafhængige velfærdsorganisationer.

Ændringsforslag 587
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbyderen i de i stk. 3 
nævnte tilfælde straks meddeler 
forbrugeren afslaget, skriftligt og 
vederlagsfrit, medmindre dette ville være i 
strid med målene om national sikkerhed og 
offentlig orden.

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbyderen i de i stk. 3 
nævnte tilfælde straks meddeler 
forbrugeren de konkrete årsager til
afslaget, skriftligt og vederlagsfrit, 
medmindre dette ville være i strid med 
målene om national sikkerhed og offentlig 
orden.
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I meddelelsen skal forbrugeren i 
forbindelse med afslaget skriftligt gøres 
opmærksom på eventuelle retsmidler eller 
rådgivningstilbud, som kan hjælpe ham 
med at gøre indsigelse mod dette afslag. 
Hvis der i en medlemsstat findes flere 
retsmidler eller rådgivningstilbud, skal 
der i meddelelsen skriftligt henvises til 
mindst et gratis eller billigt retsmiddel 
eller rådgivningstilbud.

Or. de

Ændringsforslag 588
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbyderen i de i stk. 3 
nævnte tilfælde straks meddeler 
forbrugeren afslaget, skriftligt og 
vederlagsfrit, medmindre dette ville være i 
strid med målene om national sikkerhed og 
offentlig orden.

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbyderen i de i stk. 3 
nævnte tilfælde straks meddeler 
forbrugeren afslaget og begrundelsen for 
det, skriftligt og vederlagsfrit, medmindre 
dette ville være i strid med målene om 
national sikkerhed og offentlig orden.

Or. en

Ændringsforslag 589
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbyderen i de i stk. 3 
nævnte tilfælde straks meddeler 
forbrugeren afslaget, skriftligt og 
vederlagsfrit, medmindre dette ville være i 
strid med målene om national sikkerhed og 

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbyderen i de i stk. 3 
nævnte tilfælde straks meddeler 
forbrugeren afslaget, skriftligt og 
vederlagsfrit, medmindre dette ville være i 
strid med målene om national sikkerhed og 
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offentlig orden. offentlig orden eller den relevante EU-
lovgivning eller nationale lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 590
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Forbrugere, som i forvejen har en 
betalingskonto i medlemsstaten, skal også 
kunne skifte til en betalingskonto med 
basale funktioner ved at benytte 
flytningsservicen i henhold til artikel 10.

Or. en

Ændringsforslag 591
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbyderen i det i stk. 3, 
litra b), anførte tilfælde træffer passende 
foranstaltninger i henhold til kapitel III i 
direktiv 2005/60.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 592
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at adgang til at 
oprette og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner ikke gøres betinget af 
køb af yderligere tjenester.

6. Medlemsstaterne sikrer, at adgang til at 
oprette og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner ikke gøres betinget af 
køb af yderligere tjenester eller andele i 
betalingstjenesteudbyderen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre bredere adgang til betalingskontoen med basale 
funktioner. Det er baseret på et bidrag fra den sociale platform og den tyske sammenslutning 
af uafhængige velfærdsorganisationer.

Ændringsforslag 593
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at adgang til at 
oprette og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner ikke gøres betinget af 
køb af yderligere tjenester.

6. Medlemsstaterne sikrer, at adgang til at 
oprette og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner ikke gøres betinget af 
køb af yderligere tjenester eller køb af 
andele i betalingstjenesteudbyderen.

Or. de

Ændringsforslag 594
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingskonto med basale funktioner 
omfatter følgende betalingstjenester:

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingskonto med basale funktioner 
omfatter følgende tjenester:
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at øge effektiviteten af betalingskontoen med basale 
funktioner ved at udvide de tjenester, den giver. Dette ændringsforslag er baseret på bidrag 
fra BEUC.

Ændringsforslag 595
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingskonto med basale funktioner 
omfatter følgende betalingstjenester:

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingskonto med basale funktioner 
omfatter følgende tjenester:

Or. en

Ændringsforslag 596
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingskonto med basale funktioner 
omfatter følgende betalingstjenester:

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingskonto med basale funktioner i 
valutaen i den medlemsstat, hvor 
betalingstjenesteudbyderen er etableret,
omfatter følgende betalingstjenester:

Or. en

Ændringsforslag 597
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingskonto med basale funktioner 
omfatter følgende betalingstjenester:

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingskonto med basale funktioner i 
valutaen i den medlemsstat, hvor 
betalingstjenesteudbyderen er etableret,
omfatter følgende betalingstjenester:

Or. en

Ændringsforslag 598
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingskonto med basale funktioner 
omfatter følgende betalingstjenester:

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingskonto med basale funktioner 
omfatter centrale betalingstjenester. Når 
medlemsstaterne fastsætter, hvilke 
betalingstjenester der er centrale, tager de 
hensyn til henstilling 2011/442/EU.

Or. en

Begrundelse

Dette bør reguleres mindre eksakt, men medlemsstaterne bør tage hensyn til henstillingen om 
betalingskonti med basale funktioner, når de fastsætter, hvilke tjenester der er inkluderet i 
pakken. På denne måde kan man bedre tage hensyn til nationale forskelle i anvendelsen af 
betalingstjenester. I Finland udbydes banktjenester også af banker, som ikke har et fysisk 
netværk af filialer eller kontant service i deres filialer.

Ændringsforslag 599
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tjenester, der gør det muligt at oprette, udgår
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anvende og lukke en betalingskonto

Or. en

Ændringsforslag 600
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tjenester, der gør det muligt at oprette, 
anvende og lukke en betalingskonto

a) tjenester, der gør det muligt at oprette, 
anvende og lukke en løbende konto

Or. en

Ændringsforslag 601
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tjenester, der gør det muligt at indsætte 
penge på en betalingskonto

udgår

Or. en

Ændringsforslag 602
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tjenester, der gør det muligt at indsætte
penge på en betalingskonto

b) tjenester, der gør det muligt at indsætte
kontanter på en løbende konto

Or. en
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Ændringsforslag 603
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tjenester, der gør det muligt at indsætte
penge på en betalingskonto

b) tjenester, der gør det muligt at indsætte
kontanter på en betalingskonto

Or. en

Ændringsforslag 604
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tjenester, der gør det muligt at hæve 
kontanter i Unionen fra en betalingskonto

udgår

Or. en

Ændringsforslag 605
Udo Bullmann, Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tjenester, der gør det muligt at hæve 
kontanter i Unionen fra en betalingskonto

c) tjenester, der gør det muligt at hæve 
kontanter i Unionen fra en betalingskonto i 
filialer og pengeautomater også uden for 
åbningstid

Or. de
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Ændringsforslag 606
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tjenester, der gør det muligt at hæve 
kontanter i Unionen fra en betalingskonto

c) tjenester, der gør det muligt at hæve 
kontanter fra en løbende konto, ved 
bankskranken og ved automatiske 
pengeautomater uden for bankens 
åbningstider i Unionen fra en 
betalingskonto

Or. en

Ændringsforslag 607
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tjenester, der gør det muligt at hæve 
kontanter i Unionen fra en betalingskonto

c) tjenester, der gør det muligt at hæve 
kontanter i Unionen fra en betalingskonto i 
banker og hæveautomater, også uden for 
bankernes åbningstid

Or. fr

Ændringsforslag 608
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tjenester, der gør det muligt at hæve 
kontanter i Unionen fra en betalingskonto

c) tjenester, der gør det muligt at hæve 
kontanter fra en betalingskonto

Or. en
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Ændringsforslag 609
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) tjenester, som gør det muligt at benytte 
pengeautomater og bankterminaler uden 
for betalingstjenesteudbyderens 
almindelige åbningstider

Or. en

Begrundelse

Banker kan begrænse adgangen til deres pengeautomater og terminaler til deres 
åbningstider, hvilket kan skabe problemer for forbrugerne, især de forbrugere, som ikke har 
almindelig adgang til onlinefaciliteter. Dette ændringsforslag er baseret på bidrag fra BEUC, 
den tyske sammenslutning af gældsrådgivere, den tyske sammenslutning af uafhængige 
velfærdsorganisationer, den sociale platform og brugergruppen for finansielle 
tjenesteydelser.

Ændringsforslag 610
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) månedlige kontoopgørelser

Or. en

Begrundelse

Månedlige kontoopgørelser bør også være en del af de tjenester, der er inkluderet i 
betalingskontoen med basale funktioner, for at sikre, at kunden er velorienteret om kontoens 
omkostninger. Dette ændringsforslag er baseret på bidrag fra BEUC.
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Ændringsforslag 611
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udførelse af følgende 
betalingstransaktioner i Unionen:

udgår

1) direkte debiteringer
2) betalingstransaktioner med et 
betalingskort, herunder onlinebetalinger
3) kreditoverførsler.

Or. en

Ændringsforslag 612
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) direkte debiteringer 1) SEPA- og ikke-euro-direkte 
debiteringer

Or. en

Begrundelse

Hensigten med SEPA-forordningen er at udvikle fælles, EU-dækkende betalingstjenester.
Dette direktiv spiller en central rolle i at nå dette mål, og det skal derfor afstemmes med 
SEPA. Ligeledes bør både transaktioner i euro (SEPA-transaktioner) og i andre 
medlemsstaters valutaer være mulige med en betalingskonto med basale funktioner i EU.
Dette ændringsforslag er baseret på bidrag fra BEUC.

Ændringsforslag 613
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – nr. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) direkte debiteringer 1) SEPA- og ikke-euro-direkte 
debiteringer

Or. en

Ændringsforslag 614
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) betalingstransaktioner med et
betalingskort, herunder onlinebetalinger

2) betalingstransaktioner med et direkte 
debetkort, herunder onlinebetalinger

Or. en

Ændringsforslag 615
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) betalingstransaktioner med et
betalingskort, herunder onlinebetalinger

2) betalingstransaktioner med et debetkort, 
herunder onlinebetalinger

Or. en

Ændringsforslag 616
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) betalingstransaktioner med et 
betalingskort, herunder onlinebetalinger

2) SEPA- og ikke-euro-
betalingstransaktioner med et 
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betalingskort, herunder onlinebetalinger

Or. en

Begrundelse

Hensigten med SEPA-forordningen er at udvikle fælles, EU-dækkende betalingstjenester. 
Dette direktiv spiller en central rolle i at nå dette mål, og det skal derfor afstemmes med 
SEPA. Ligeledes bør både transaktioner i euro (SEPA-transaktioner) og i andre 
medlemsstaters valutaer være mulige med en betalingskonto med basale funktioner i EU. 
Dette ændringsforslag er baseret på bidrag fra BEUC.

Ændringsforslag 617
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) betalingstransaktioner med et 
betalingskort, herunder onlinebetalinger

2) SEPA- og ikke-euro-
betalingstransaktioner med et 
betalingskort, herunder onlinebetalinger

Or. en

Ændringsforslag 618
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) betalingstransaktioner med et 
betalingskort, herunder onlinebetalinger

2) betalingstransaktioner med et 
betalingskort og onlinebetalinger

Or. en

Begrundelse

Navnlig i forbindelse med e-handel udgør kortbetalinger kun en del af de betalingsprocesser, 
der anvendes i dag. For at indehaveren af en betalingskonto med basale funktioner skal kunne 
deltage effektivt i onlinebetalinger, bør han også kunne bruge betalingsprocesser, som er 
baseret på en direkte debitering, f.eks. ELV-systemet. Dette ændringsforslag er baseret på et 
bidrag fra den tyske detailhandelssammenslutning GDV.



AM\1002485DA.doc 103/156 PE516.959v02-00

DA

Ændringsforslag 619
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) kreditoverførsler. 3) SEPA- og ikke-euro-kreditoverførsler.

Or. en

Begrundelse

Hensigten med SEPA-forordningen er at udvikle fælles, EU-dækkende betalingstjenester. 
Dette direktiv spiller en central rolle i at nå dette mål, og det skal derfor afstemmes med 
SEPA. Ligeledes bør både transaktioner i euro (SEPA-transaktioner) og i andre 
medlemsstaters valutaer være mulige med en betalingskonto med basale funktioner i EU. 
Dette ændringsforslag er baseret på bidrag fra BEUC.

Ændringsforslag 620
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) kreditoverførsler. 3) SEPA- og ikke-euro-kreditoverførsler.

Or. en

Ændringsforslag 621
Udo Bullmann, Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) kreditoverførsler. 3) kreditoverførsler og stående ordrer ved 
terminalerne i bankens filialer, i den 
pågældende banks filialer samt via det 
almindelige onlinebankingsystem.
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Or. de

Ændringsforslag 622
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) kreditoverførsler. 3) kreditoverførsler og stående ordrer ved 
bankterminaler, bankskranker og via 
betalingstjenesteudbyderens almindelige 
onlinebankingsystem.

Or. en

Ændringsforslag 623
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) SEPA- og ikke-euro-stående ordrer og 
tilladelser til direkte debiteringer.

Or. en

Ændringsforslag 624
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) SEPA- og ikke-euro-stående ordrer.

Or. en
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Begrundelse

Hensigten med SEPA-forordningen er at udvikle fælles, EU-dækkende betalingstjenester. 
Dette direktiv spiller en central rolle i at nå dette mål, og det skal derfor afstemmes med 
SEPA. Ligeledes bør både transaktioner i euro (SEPA-transaktioner) og i andre 
medlemsstaters valutaer være mulige med en betalingskonto med basale funktioner i EU. 
Dette ændringsforslag er baseret på bidrag fra BEUC.

Ændringsforslag 625
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte særlige 
betingelser for benyttelse af 
onlinebankingsystemerne.

Or. de

Ændringsforslag 626
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) stående ordrer.

Or. fr

Ændringsforslag 627
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For alle de i stk. 1 nævnte tjenester 
fastlægger medlemsstaterne et 
minimumsantal af transaktioner, der vil 

udgår
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blive ydet forbrugeren for det eventuelle 
gebyr, jf. artikel 17. Dette minimumsantal 
skal være rimeligt og i overensstemmelse 
med almindelig kommerciel praksis i den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Gebyret skal være rimeligt i henhold til artikel 17, så det er ikke nødvendigt at gentage det 
her. Prisregulering fører til prisforvridninger og konkurrenceproblemer.

Ændringsforslag 628
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For alle de i stk. 1 nævnte tjenester 
fastlægger medlemsstaterne et 
minimumsantal af transaktioner, der vil 
blive ydet forbrugeren for det eventuelle 
gebyr, jf. artikel 17. Dette minimumsantal 
skal være rimeligt og i overensstemmelse 
med almindelig kommerciel praksis i den 
pågældende medlemsstat.

2. Medlemsstaterne sikrer, at så længe 
forbrugeren benytter en betalingskonto 
med basale funktioner til personligt brug, 
er der ikke nogen grænse for antallet af 
transaktioner for forbrugeren i henhold til 
de specifikke regler for priser, som er 
fastsat i artikel 17.

Or. en

Begrundelse

Hvis antallet af transaktioner begrænses til mindre, end hvad der kan betragtes som personlig 
brug, kunne forbrugerens faktiske udgifter til en betalingskonto ende med at blive meget høje. 
Dette ville være i strid med målet om at mindske økonomisk udstødelse.

Ændringsforslag 629
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For alle de i stk. 1 nævnte tjenester 
fastlægger medlemsstaterne et 
minimumsantal af transaktioner, der vil 
blive ydet forbrugeren for det eventuelle 
gebyr, jf. artikel 17. Dette minimumsantal 
skal være rimeligt og i overensstemmelse 
med almindelig kommerciel praksis i den 
pågældende medlemsstat.

2. For alle de i stk. 1 nævnte tjenester 
fastlægger medlemsstaterne et 
minimumsantal af transaktioner, der vil 
blive ydet forbrugeren for det eventuelle 
gebyr, jf. artikel 17. Dette minimumsantal 
skal være rimeligt og i overensstemmelse 
med almindelig kommerciel praksis i den 
pågældende medlemsstat og skal være 
mindst 15 pr. måned.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre, at betalingskontoen med basale funktioner 
faktisk tjener sine brugeres interesser. Det er baseret på et bidrag fra den tyske 
sammenslutning af gældsrådgivere, den sociale platform og den tyske sammenslutning af 
uafhængige velfærdsorganisationer.

Ændringsforslag 630
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For alle de i stk. 1 nævnte tjenester 
fastlægger medlemsstaterne et 
minimumsantal af transaktioner, der vil 
blive ydet forbrugeren for det eventuelle 
gebyr, jf. artikel 17. Dette minimumsantal 
skal være rimeligt og i overensstemmelse 
med almindelig kommerciel praksis i den 
pågældende medlemsstat.

2. For alle de i stk. 1 nævnte tjenester 
fastlægger Kommissionen et 
minimumsantal af transaktioner, der vil 
blive ydet forbrugeren for det eventuelle 
gebyr, jf. artikel 17. Dette minimumsantal 
skal være rimeligt og i overensstemmelse 
med almindelig kommerciel praksis i EU.

Or. en

Ændringsforslag 631
Sylvie Goulard, Jean Lambert
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For alle de i stk. 1 nævnte tjenester 
fastlægger medlemsstaterne et 
minimumsantal af transaktioner, der vil 
blive ydet forbrugeren for det eventuelle 
gebyr, jf. artikel 17. Dette minimumsantal 
skal være rimeligt og i overensstemmelse 
med almindelig kommerciel praksis i den 
pågældende medlemsstat.

2. For alle de i stk. 1 nævnte tjenester 
fastlægger Kommissionen et 
minimumsantal af transaktioner, der vil 
blive ydet forbrugeren for det eventuelle 
gebyr, jf. artikel 17. Dette minimumsantal
skal være rimeligt og i overensstemmelse 
med almindelig kommerciel praksis i EU.

Or. fr

Ændringsforslag 632
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren 
kan styre og initiere betalingstransaktioner 
fra sin betalingskonto med basale 
funktioner via betalingstjenesteudbyderens 
internetbank, hvis en sådan forefindes.

3. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren 
kan styre og initiere betalingstransaktioner 
fra sin betalingskonto med basale 
funktioner via betalingstjenesteudbyderens
bankskranke eller internetbank, hvis en 
sådan forefindes.
Betalingstjenesteudbyderen skal derfor 
stille et betalingsinstrument til rådighed 
for forbrugeren, hvormed han kan initiere 
ikkekontante betalinger ved hjælp af 
IBAN og en onlinebankingnøgle i 
almindelig skrift og i en elektronisk 
læsbar form, hvis det er relevant.

Or. en

Begrundelse

As argued by the Social Platform, it should be ensured that consumers can manage their 
payment transaction the payment providers´ branch network. Furthermore, it is crucial to 
allow users of basic payment accounts to participate in current payment technologies, such as 
the ELV debit system and its future evolutions. Therefore, it should be ensured that these 
customers receive a payment instrument (such as a card), which fulfils the necessary 
technical standards, especially providing the IBAN. Thus, the second part of this amendtment 
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also aims at promoting the effective implementation of SEPA. It is based on a contribution by 
Association of German Retailers.

Ændringsforslag 633
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren 
kan styre og initiere betalingstransaktioner 
fra sin betalingskonto med basale 
funktioner via betalingstjenesteudbyderens 
internetbank, hvis en sådan forefindes.

3. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren 
kan styre og initiere betalingstransaktioner 
fra sin betalingskonto med basale 
funktioner via betalingstjenesteudbyderens
bankskranke og internetbank, hvis en 
sådan forefindes.

Or. en

Ændringsforslag 634
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren
ikke tilbydes kassekredit i forbindelse med 
betalingskontoen med basale funktioner.

4. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren
kan få adgang til kassekredit i forbindelse 
med betalingskontoen med basale 
funktioner. Betingelserne for at benytte 
denne facilitet skal være fuldt 
gennemsigtige og aftalt mellem 
betalingstjenesteudbyderen og 
forbrugeren. Retten til at benytte 
kreditfaciliteten skal afhænge af 
betalingstjenesteudbyderens vurdering af 
forbrugerens kreditværdighed. Beløbet for 
kreditfaciliteten skal være begrænset til en 
bruttomånedsindkomst for kontohaveren.

Or. en

Begrundelse

Hensigten med dette ændringsforslag er at give mulighed for en begrænset kassekredit for 
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brugere af en betalingskonto med basale funktioner på betingelse af tilstrækkelig 
kreditværdighed, hvilket skal vurderes af betalingstjenesteudbyderen. Ligeledes bør 
forbrugere med begrænsede, men passende finansielle midler have mulighed for at bruge 
kassekreditter. Dette ændringsforslag er baseret på bidrag fra sammenslutningen af tyske 
forbrugerorganisationer (VZBV) og det europæiske netværk af andelslånekasser.

Ændringsforslag 635
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren 
ikke tilbydes kassekredit i forbindelse med 
betalingskontoen med basale funktioner.

4. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren 
ikke tilbydes kassekredit i forbindelse med 
betalingskontoen med basale funktioner.
Medlemsstaterne bør dog, hvor det er 
hensigtsmæssigt, kunne give bankerne 
mulighed for at tilbyde små 
mellemfinansieringslån til at dække 
midlertidige negative balancer. De 
gebyrer, der opkræves af sådanne 
overtræk og for separate kreditprodukter 
bør være gennemsigtige og mindst lige så 
fordelagtige som udbyderens almindelige 
prispolitik.

Or. en

Ændringsforslag 636
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren 
ikke tilbydes kassekredit i forbindelse med 
betalingskontoen med basale funktioner.

4. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren 
ikke tilbydes kassekredit i forbindelse med 
betalingskontoen med basale funktioner ud 
over midlertidige stødpudefaciliteter for 
meget små beløb.

Or. fr
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Begrundelse

Det er vigtigt at have adgang til en stødpudefacilitet for at kompensere for, at datoerne for 
transaktioners debitering og kreditering på kontoen ikke er under forbrugerens kontrol.  Der 
er ikke tale om kredit, men om et buffersystem, der gør det muligt at undgå, at transaktioner 
afvises på grund af manglende midler.

Ændringsforslag 637
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere giver alle 
forbrugere tilgængelige oplysninger, 
lokaler, pengeautomater og 
onlinefaciliteter og tilbyder alternativer til 
digitale tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 638
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 25 beføjelse 
til at vedtage gennemførelsesretsakter 
med henblik på fastlæggelse af antallet af 
transaktioner, jf. stk. 2.

Or. fr

Ændringsforslag 639
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder de i 
artikel 16 nævnte tjenester vederlagsfrit 
eller til et rimeligt gebyr.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder de i 
artikel 16 nævnte tjenester vederlagsfrit 
eller til et rimeligt gebyr, som under ingen 
omstændigheder bør være højere end 
gebyrerne for betalingstjenester knyttet til 
den betalingskontomodel, som 
betalingstjenesteudbyderen har solgt flest 
af til sine kunder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre, at der opkræves rimelige gebyrer for 
betalingskontoen med basale funktioner. Det er baseret på bidrag fra den tyske 
sammenslutning af forbrugerorganisationer (VZBZ), den tyske sammenslutning af 
gældsrådgivere, den sociale platform og den tyske sammenslutning af uafhængige 
velfærdsorganisationer.

Ændringsforslag 640
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder de i 
artikel 16 nævnte tjenester vederlagsfrit 
eller til et rimeligt gebyr.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder de i 
artikel 16 nævnte tjenester til et rimeligt 
gebyr.

Or. en

Begrundelse

Der findes ikke vederlagsfri betalingstjenester.

Ændringsforslag 641
Sharon Bowles
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Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder de i 
artikel 16 nævnte tjenester vederlagsfrit 
eller til et rimeligt gebyr.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder de i 
artikel 16 nævnte tjenester til en lav 
omkostning for forbrugeren.

Or. en

Ændringsforslag 642
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder de i 
artikel 16 nævnte tjenester vederlagsfrit 
eller til et rimeligt gebyr.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder de i 
artikel 16 nævnte tjenester vederlagsfrit, 
især til mennesker med lav indkomst, som 
modtager sociale ydelser, eller til et 
rimeligt gebyr.

Or. en

Ændringsforslag 643
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder de i 
artikel 16 nævnte tjenester vederlagsfrit 
eller til et rimeligt gebyr.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder de i 
artikel 16 nævnte tjenester vederlagsfrit 
eller til et symbolsk gebyr.

Or. en
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Ændringsforslag 644
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de gebyrer, 
der pålægges forbrugeren ved manglende 
overholdelse af forpligtelserne i 
rammeaftalen, er rimelige.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de gebyrer, 
der pålægges forbrugeren ved manglende 
overholdelse af forpligtelserne i 
rammeaftalen, er rimelige. Forbrugeren 
må ikke pålægges gebyrer i situationer, 
som ikke afhænger af hans vilje, f.eks. en 
afvist fast betaling som følge af sen 
indkomstbetaling.

Or. en

Begrundelse

Forbrugeren bør ikke bære gebyrer eller bøder, som skyldes omstændigheder, han ikke har 
indflydelse på, såsom utilstrækkelig saldo på hans konto som følge af sen udbetaling af løn 
eller sociale ydelser (f.eks. faste direkte debiteringer, som altid debiteres samme dato). I 
sådanne situationer bør betalingstjenesteudbyderen ikke pålægge forbrugeren gebyrer for 
afviste betalinger. Dette ændringsforslag er baseret på bidrag fra BEUC.

Ændringsforslag 645
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de gebyrer, 
der pålægges forbrugeren ved manglende 
overholdelse af forpligtelserne i 
rammeaftalen, er rimelige.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de gebyrer, 
der pålægges forbrugeren ved manglende 
overholdelse af forpligtelserne i 
rammeaftalen, er rimelige. Forbrugeren 
må ikke pålægges gebyrer i situationer, 
som ikke afhænger af hans vilje, f.eks. i 
tilfælde af en afvist fast betaling som følge 
af sen indkomstbetaling.
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Or. en

Ændringsforslag 646
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de gebyrer, 
der pålægges forbrugeren ved manglende 
overholdelse af forpligtelserne i 
rammeaftalen, er rimelige.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de gebyrer, 
der pålægges forbrugeren ved manglende 
overholdelse af forpligtelserne i 
rammeaftalen, er rimelige og aldrig højere 
end gebyrerne i udbyderens almindelige 
prispolitik.

Or. en

Ændringsforslag 647
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kræver, at 
betalingstjenesteudbydere sikrer, at 
betalingskontoen med basale funktioner 
altid er den billigste konto til at benytte de 
i artikel 16, stk. 1, nævnte tjenester blandt 
de produkter, de tilbyder.

Or. en

Begrundelse

Det ville ikke give mening, hvis udbyderne frit kunne gøre konti med basale funktioner dyrere 
end andre konti.

Ændringsforslag 648
Evelyne Gebhardt, Peter Simon
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Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I de tilfælde, hvor de i artikel 16 
nævnte tjenester ikke tilbydes 
vederlagsfrit, sikrer medlemsstaterne 
også, at de kompetente myndigheder 
fastsætter en øvre grænse for det samlede 
beløb af symbolske gebyrer, som opkræves 
på et år af en betalingstjenesteudbyder fra 
forbrugeren.

Or. en

Ændringsforslag 649
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne fastsætter en rimelig 
øvre grænse for det samlede gebyrbeløb, 
som betalingstjenesteudbyderen opkræver 
fra forbrugeren i løbet af et år for de i 
artikel 16, stk. 1, nævnte tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 650
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder fastsætter, hvad 
der udgør et rimeligt gebyr, ud fra ét eller 
flere af følgende kriterier:

udgår
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a) de nationale indkomstniveauer
b) de gennemsnitlige gebyrer for 
betalingskonti i den pågældende 
medlemsstat
c) de samlede omkostninger, som er 
forbundet med tilrådighedsstillelse af en 
betalingskonto med basale funktioner
d) de nationale forbrugerpriser.

Or. en

Ændringsforslag 651
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder fastsætter, hvad 
der udgør et rimeligt gebyr, ud fra ét eller 
flere af følgende kriterier:

3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder fastsætter, hvad 
der udgør et rimeligt gebyr, ud fra ét eller 
flere af følgende eller yderligere kriterier:

Or. de

Ændringsforslag 652
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder fastsætter, hvad 
der udgør et rimeligt gebyr, ud fra ét eller 
flere af følgende kriterier:

3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder fastsætter, hvad 
der udgør et rimeligt gebyr, samt en 
rimelig øvre grænse for de samlede årlige 
gebyrer ud fra ét eller flere af følgende 
kriterier:

Or. en
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Ændringsforslag 653
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de nationale indkomstniveauer a) de nationale indkomstniveauer med 
særlig hensyntagen til 
gennemsnitsindkomsten for mennesker, 
som lever i risiko for fattigdom eller social 
udstødelse

Or. en

Begrundelse

Hvis betalingskonti med basale funktioner virkelig skal give mening, skal mennesker i alle 
indkomstgrupper i samfundet kunne have råd til dem. Ellers vil de blot cementere den 
økonomiske udstødelse.

Ændringsforslag 654
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de samlede omkostninger, som er 
forbundet med tilrådighedsstillelse af en 
betalingskonto med basale funktioner

c) omkostnings-/indtægtsprofilen ved at 
tilbyde en betalingskonto med basale 
funktioner som et supplement til den 
almindelige produktvifte

Or. en

Ændringsforslag 655
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gebyrerne for en betalingskonto med 
basale funktioner skal i forhold til 
samtlige de af banken udbudte produkter 
uanset sammenligningsgrundlaget altid 
følge den billigste konto for afvikling af 
basale betalingsforretninger eller må ikke 
være højere end de gebyrer, der hos den 
pågældende betalingstjenesteudbyder 
opkræves for den kontomodel, der 
hyppigst gives til forbrugere.

Or. de

Ændringsforslag 656
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. EBA udarbejder retningslinjer i medfør 
af artikel 16 i forordning (EU) nr. 
1093/2010 for at bistå de kompetente 
myndigheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 657
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. EBA udarbejder retningslinjer i medfør 
af artikel 16 i forordning (EU) nr. 
1093/2010 for at bistå de kompetente 
myndigheder. 

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 658
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder ensidigt kan 
opsige en rammeaftale i henhold til vilkår, 
som er ikkediskriminerende og rimelige i 
henhold til den relevante EU-lovgivning 
og nationale lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 659
Udo Bullmann, Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En betalingstjenesteudbyder kan opsige 
en rammeaftale ensidigt, hvis mindst en af 
følgende betingelser er opfyldt:

2. En betalingstjenesteudbyder kan kun
opsige en rammeaftale ensidigt, hvis 
mindst en af følgende betingelser er 
opfyldt:

Or. de

Ændringsforslag 660
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En betalingstjenesteudbyder kan opsige 
en rammeaftale ensidigt, hvis mindst en af 
følgende betingelser er opfyldt:

2. En betalingstjenesteudbyder kan opsige 
en rammeaftale ensidigt, f.eks. hvis:
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Or. en

Begrundelse

One needs to take account other legislation on contractual relationships. "Criminal activities" 
may often not be proved. Criminal law is national and all breaches of a contract may not 
have been criminalized, but according to consumer protection legislation they are valid 
grounds. Asiakkaan toiminta saattaa edellyttää välitöntä tilin sulke-mista, oli kyseessä 
perusmaksutili tai ei. Miten otetaan huomioon esimerkiksi pankin velvollisuus estää 
maksujär-jestelmien lainvastainen (<> rikollinen) käyttö? Pitäisikö tilin käytön antaa jatkua 
vähintään 2 kuukautta ennen kuin sopimuksen saa yksipuolisesti päätettyä tai tilin käytön saa 
estettyä? Entä kuluttajan toistuvat olennaiset sopi-musrikkomukset?Miten esimerkiksi EU:n 
finanssipakotelistat ja varojen jäädyttäminen, EAPO, kansallinen turvaamistoimia koske-va 
lainsäädäntö (esim. UK/takavarikko) voidaan ottaa huomioon? Perusmaksutilitkään eivät ole 
erityisasemassa.Komission perusmaksutilisuosituksen resitaalin 8 kohdan mukaan suositus ei 
rajoita maksupalveluntarjoajan velvol-lisuutta irtisanoa tavanomaista maksutiliä koskeva 
sopi-mus erityisolosuhteissa asiaa koskevan unionin tai kansal-lisen lainsäädännön 
perusteella, esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin torjuntaa koskevan lainsäädännön tai 
rikosten torjuntaa ja tutkintaa koskevan lainsäädännön perusteella.

Ændringsforslag 661
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En betalingstjenesteudbyder kan opsige 
en rammeaftale ensidigt, hvis mindst en af 
følgende betingelser er opfyldt:

2. En betalingstjenesteudbyder kan opsige 
en rammeaftale ensidigt af tvingende 
grunde, som fastsættes af medlemsstaten, 
og som omfatter følgende betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 662
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbrugeren har forsætligt anvendt 
kontoen til kriminelle handlinger

a) forbrugeren har forsætligt anvendt eller 
misbrugt kontoen til ulovlige formål
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Or. en

Ændringsforslag 663
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbrugeren har forsætligt anvendt 
kontoen til kriminelle handlinger

a) forbrugeren har forsætligt misbrugt 
kontoens tjenester, herunder til kriminelle 
handlinger

Or. en

Ændringsforslag 664
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbrugeren har forsætligt anvendt 
kontoen til kriminelle handlinger

a) forbrugeren har anvendt eller misbrugt
kontoen til ulovlige formål

Or. en

Ændringsforslag 665
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der har ikke været nogen transaktioner 
på kontoen i over 12 på hinanden 
følgende måneder

udgår

Or. en
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Begrundelse

Det er ikke usædvanligt, at en konto ikke bliver brugt i en periode. I Finland skal en 
betalingstjenesteudbyder ikke længere betale renter, når kontoen ikke har været brugt i 10 år. 
Indehaveren af kontoen har fortsat ret til at hæve sit indestående. Det er uklart, om det er 
juridisk muligt for en bank ensidigt at lukke en konto.

Ændringsforslag 666
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der har ikke været nogen transaktioner 
på kontoen i over 12 på hinanden følgende 
måneder

b) der har ikke været nogen transaktioner 
på kontoen i over 12 på hinanden følgende 
måneder, og forfaldne vederlag til 
betalingstjenesteudbyderen er ikke betalt

Or. de

Ændringsforslag 667
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der har ikke været nogen transaktioner 
på kontoen i over 12 på hinanden følgende 
måneder

b) der har ikke været nogen transaktioner 
på kontoen i over 24 på hinanden følgende 
måneder, forudsat at forbrugeren har 
givet sit samtykke

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at opnå en passende tilrådighedsstillelse af 
betalingskontoen med basale funktioner og dermed øge dens effektivitet. Det er baseret på 
bidrag fra BEUC.
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Ændringsforslag 668
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der har ikke været nogen transaktioner 
på kontoen i over 12 på hinanden følgende 
måneder

b) der har ikke været nogen transaktioner 
på kontoen i over 24 på hinanden følgende 
måneder

Or. de

Ændringsforslag 669
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forbrugeren har bevidst afgivet forkerte 
oplysninger med henblik på at åbne en 
betalingskonto med basale funktioner i 
tilfælde, hvor de rigtige oplysninger ville 
have medført afslag

c) forbrugeren har bevidst afgivet forkerte 
oplysninger med henblik på at åbne en 
betalingskonto med basale funktioner i 
tilfælde, hvor de rigtige oplysninger ville 
have medført, at ansøgningen blev afvist

Or. en

Ændringsforslag 670
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forbrugeren har ikke længere lovligt 
ophold i Unionen eller har efterfølgende 
åbnet en anden betalingskonto i den 
medlemsstat, hvor han allerede havde en 
betalingskonto med basale funktioner.

d) forbrugeren har ikke længere lovligt 
ophold i Unionen eller har efterfølgende 
åbnet en anden betalingskonto med basale 
funktioner i Unionen.

Or. de
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Ændringsforslag 671
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forbrugeren har ikke længere lovligt 
ophold i Unionen eller har efterfølgende 
åbnet en anden betalingskonto i den 
medlemsstat, hvor han allerede havde en 
betalingskonto med basale funktioner.

d) forbrugeren har ikke længere lovligt 
ophold i Unionen og opfylder ikke 
artiklens kriterier eller har efterfølgende 
åbnet en anden betalingskonto i den 
medlemsstat, hvor han allerede havde en 
betalingskonto med basale funktioner.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at opnå en passende tilrådighedsstillelse af 
betalingskontoen med basale funktioner og dermed øge dens effektivitet. Det er baseret på 
bidrag fra den sociale platform, den tyske sammenslutning af gældsrådgivere og den tyske 
sammenslutning af uafhængige velfærdsorganisationer.

Ændringsforslag 672
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forbrugeren har ikke længere lovligt 
ophold i Unionen eller har efterfølgende 
åbnet en anden betalingskonto i den 
medlemsstat, hvor han allerede havde en 
betalingskonto med basale funktioner.

d) forbrugeren har ikke længere lovligt 
ophold i Unionen eller har efterfølgende 
åbnet en anden betalingskonto i EU.

Or. de

Ændringsforslag 673
Udo Bullmann, Peter Simon
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forbrugeren har ikke længere lovligt 
ophold i Unionen eller har efterfølgende 
åbnet en anden betalingskonto i den 
medlemsstat, hvor han allerede havde en 
betalingskonto med basale funktioner.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Ændringsforslag 674
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) forbrugeren gør sig skyldig i grov 
chikane af betalingstjenesteudbyderens 
medarbejdere eller kunder eller udsætter 
dem for fare

Or. de

Ændringsforslag 675
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) forbrugeren gør sig med sin adfærd 
skyldig i grov chikane af kreditinstituttets 
medarbejdere eller kunder eller udsætter 
dem for fare

Or. de



AM\1002485DA.doc 127/156 PE516.959v02-00

DA

Ændringsforslag 676
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) forbrugeren chikanerer bankens 
øvrige kunder eller ansatte groft eller 
udsætter dem for fare

Or. en

Ændringsforslag 677
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) forbrugeren misligholder aftalen groft 
eller vedvarende

Or. en

Ændringsforslag 678
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) forbrugeren overtræder andre af 
aftalens bestemmelser

Or. en

Ændringsforslag 679
Sari Essayah, Sampo Terho
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) forbrugeren har givet urigtige eller 
vildledende oplysninger, som er afgørende 
for aftaleforholdet

Or. en

Ændringsforslag 680
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) det er ikke sikret, at banken vil 
modtage de sædvanlige aftalte gebyrer for 
driften og anvendelsen af kontoen

Or. en

Ændringsforslag 681
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) forbrugeren har overtrådt centrale 
bestemmelser i aftalen

Or. en

Ændringsforslag 682
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra d c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) forbrugeren misligholder aftalen på 
anden vis.

Or. en

Ændringsforslag 683
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) forbrugeren har afvist et tilbud om 
ændrede vilkår, som er fremsat af 
betalingstjenesteudbyderen i henhold til 
direktiv 2007/64/EF.

Or. en

Ændringsforslag 684
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I disse og lignende tilfælde har 
betalingstjenesteudbyderen ret til at 
opsige aftalen omgående eller så hurtigt 
som muligt.

Or. en

Begrundelse

En kundes adfærd kan gøre det nødvendigt at lukke kontoen omgående. Der skal tages hensyn 
til betalingstjenesteudbyderens pligt til at bekæmpe ulovlig brug af betalingssystemer. Hvad 
med bestemmelserne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og indefrysning af aktiver, 
kontosikringskendelser etc.? I betragtning 8 nævnes dette, f.eks. i tilfælde af terror eller 
hvidvaskning af penge.
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Ændringsforslag 685
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Betalingstjenesteudbyderens ret til at 
opsige en rammeaftale berører ikke 
forpligtelser til at opsige aftalen eller 
indstille ydelsen af tjenesten i henhold til 
den relevante EU-lovgivning og nationale 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 686
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der opsiger en 
aftale om en betalingskonto med basale 
funktioner, meddeler forbrugeren 
begrundelsen for opsigelsen skriftligt og 
vederlagsfrit, mindst to måneder inden 
opsigelsen får virkning.

3. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der opsiger en 
aftale om en betalingskonto med basale 
funktioner, meddeler forbrugeren 
begrundelsen for opsigelsen skriftligt og 
vederlagsfrit, mindst to måneder inden 
opsigelsen får virkning. Bevisbyrden skal 
ligge hos betalingstjenesteudbyderen. 
Desuden skal medlemsstaterne sikre, at 
forbrugerne skal oplyses om mindst et 
gratis eller billigt retsmiddel eller 
rådgivningstjeneste og det alternative 
tvistbilæggelsesorgan, som er tilgængeligt 
i den pågældende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at opnå en passende tilrådighedsstillelse af 
betalingskontoen med basale funktioner og dermed øge dens effektivitet. Det er baseret på 
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bidrag fra BEUC, den sociale platform, den tyske sammenslutning af gældsrådgivere og den 
tyske sammenslutning af uafhængige velfærdsorganisationer.

Ændringsforslag 687
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der opsiger en 
aftale om en betalingskonto med basale 
funktioner, meddeler forbrugeren 
begrundelsen for opsigelsen skriftligt og 
vederlagsfrit, mindst to måneder inden 
opsigelsen får virkning.

3. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der opsiger en 
aftale om en betalingskonto med basale 
funktioner, meddeler forbrugeren 
begrundelsen for opsigelsen samt oplyser 
om den alternative 
tvistbilæggelsesmekanisme skriftligt og 
vederlagsfrit, mindst to måneder inden 
opsigelsen får virkning.

Or. en

Ændringsforslag 688
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der opsiger en 
aftale om en betalingskonto med basale 
funktioner, meddeler forbrugeren 
begrundelsen for opsigelsen skriftligt og 
vederlagsfrit, mindst to måneder inden 
opsigelsen får virkning.

3. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der opsiger en 
aftale om en betalingskonto med basale 
funktioner, meddeler forbrugeren 
begrundelsen for opsigelsen skriftligt og 
vederlagsfrit, mindst to måneder inden 
opsigelsen får virkning. I forbindelse med 
den skriftlige opsigelse skal forbrugeren 
gøres opmærksom på mindst et gratis eller 
billigt retsmiddel eller rådgivningstilbud, 
som forefindes i den pågældende 
medlemsstat. De nærmere regler herfor 
fastsættes af medlemsstaterne.
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Or. de

Ændringsforslag 689
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der opsiger en 
aftale om en betalingskonto med basale 
funktioner, meddeler forbrugeren 
begrundelsen for opsigelsen skriftligt og 
vederlagsfrit, mindst to måneder inden 
opsigelsen får virkning.

3. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der opsiger en 
aftale om en betalingskonto med basale 
funktioner, meddeler forbrugeren 
begrundelsen for opsigelsen skriftligt og 
vederlagsfrit, mindst to måneder inden 
opsigelsen får virkning, med mindre dette 
ville være i strid med hensynet til den 
nationale sikkerhed eller den offentlige 
orden.

Or. en

Ændringsforslag 690
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der opsiger en 
aftale om en betalingskonto med basale 
funktioner, meddeler forbrugeren 
begrundelsen for opsigelsen skriftligt og 
vederlagsfrit, mindst to måneder inden 
opsigelsen får virkning.

3. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der opsiger en 
aftale om en betalingskonto med basale 
funktioner, meddeler forbrugeren 
begrundelsen for opsigelsen skriftligt og 
vederlagsfrit, mindst to måneder inden 
opsigelsen får virkning, med mindre 
forbrugeren mistænkes for at bruge 
betalingskontoen til kriminelle eller 
svigagtige aktiviteter; i så fald kan aftalen 
opsiges med øjeblikkelig virkning.

Or. en
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Ændringsforslag 691
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der opsiger en 
aftale om en betalingskonto med basale 
funktioner, meddeler forbrugeren 
begrundelsen for opsigelsen skriftligt og 
vederlagsfrit, mindst to måneder inden 
opsigelsen får virkning.

3. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der opsiger en 
aftale om en betalingskonto med basale 
funktioner, meddeler forbrugeren 
begrundelsen for opsigelsen skriftligt og 
vederlagsfrit, inden opsigelsen får virkning
med mindre andet er fastsat i EU-
lovgivningen eller den nationale 
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Oplysning til kunden kan være forbudt i henhold til anden lovgivning (hvidvaskning af penge, 
politilovgivning etc.). Eftersom artikel 18, stk. 1, henviser til fristen i direktivet om 
betalingstjenester (mindst to måneder), er det ikke nødvendigt at henvise til den her. 
Eventuelle undtagelser fra opsigelsesfristen ville skulle defineres i artikel 18, stk. 2.

Ændringsforslag 692
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 19 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelle oplysninger om betalingskonti 
med basale funktioner

Gennemsigtighed og oplysningskrav

Or. en

Ændringsforslag 693
Peter Simon, Udo Bullmann
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Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere oplyser 
forbrugerne om de specifikke funktioner, 
der er forbundet med de tilbudte 
betalingskonti med basale funktioner, de 
tilhørende gebyrer og vilkårene for deres 
anvendelse. Medlemsstaterne sikrer 
endvidere, at forbrugeren oplyses om, at 
køb af yderligere tjenester ikke er en 
forudsætning for at kunne oprette og 
anvende en betalingskonto med basale 
funktioner.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere aktivt oplyser 
forbrugerne om de specifikke funktioner, 
der er forbundet med de tilbudte 
betalingskonti med basale funktioner, de 
tilhørende gebyrer og vilkårene for deres 
anvendelse, skriftligt og let at finde på 
deres hjemmesider. Medlemsstaterne 
sikrer endvidere, at forbrugeren oplyses 
om, at køb af yderligere tjenester ikke er en 
forudsætning for at kunne oprette og 
anvende en betalingskonto med basale 
funktioner.

Or. de

Ændringsforslag 694
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere oplyser 
forbrugerne om de specifikke funktioner, 
der er forbundet med de tilbudte 
betalingskonti med basale funktioner, de 
tilhørende gebyrer og vilkårene for deres 
anvendelse. Medlemsstaterne sikrer 
endvidere, at forbrugeren oplyses om, at 
køb af yderligere tjenester ikke er en 
forudsætning for at kunne oprette og 
anvende en betalingskonto med basale 
funktioner.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere på en 
tilgængelig måde oplyser forbrugerne om 
de specifikke funktioner, der er forbundet 
med de tilbudte betalingskonti med basale 
funktioner, de tilhørende gebyrer og 
vilkårene for deres anvendelse og yder 
passende assistance i denne forbindelse. 
Medlemsstaterne sikrer endvidere, at 
forbrugeren oplyses om, at køb af 
yderligere tjenester ikke er en forudsætning 
for at kunne oprette og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner.

Or. en
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Ændringsforslag 695
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne støtter initiativer til 
en bedre økonomisk uddannelse, bl.a. i 
skolerne. Risikoen for økonomisk 
udstødelse skal minimeres for alle 
forbrugere. Ligeledes bør 
betalingstjenesteudbyderes initiativer med 
henblik på at kombinere leveringen af 
betalingskonti med basale funktioner med 
bevidstgørelse om økonomiske forhold 
fremmes.

Or. de

Ændringsforslag 696
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne bør opfordre 
uddannelsesinstitutioner og 
rådgivningsinstanser til at sørge for 
bistand til de mest sårbare kunder for at 
ansvarliggøre dem og hjælpe dem med at 
forvalte deres budget. Medlemsstaterne 
bør fremme sådanne tiltag og forbedre 
den økonomiske uddannelse, også i 
skolerne.

Or. de

Ændringsforslag 697
Sylvie Goulard, Jean Lambert
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Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at der 
iværksættes foranstaltninger med henblik 
på at bistå de skrøbelige 
befolkningsgrupper i budgetspørgsmål og 
spørgsmål om overdreven gældsætning.

Or. fr

Ændringsforslag 698
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere, som skal 
tilbyde en betalingskonto med basale 
funktioner, hvert år udsender oplysninger 
om, hvor mange betalingskonti med 
basale funktioner der er ansøgt om, givet 
afslag på, åbnet og lukket i det 
pågældende år. Disse oplysninger bør 
analyseres og offentliggøres ud fra 
følgende kategorier: indkomst; 
beskæftigelsesstatus; etnicitet, alder; køn, 
handicapstatus. Hvis det er relevant, skal 
de relevante oplysninger indsamles og 
offentliggøres på tre niveauer:
a) bankfilial/-afdeling
b) inklusionsvurderingsområde: dette bør 
baseres på det hensigtsmæssige og 
relevante vurderingsområde, som 
medlemsstaterne har aftalt
c) virksomhedsniveau: oplysninger bør 
indsamles fra afdelings- og 
vurderingsområdeniveauerne til brug for 
en generel vurdering af bankens 
præstation.
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Or. en

Ændringsforslag 699
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder offentliggør, 
også på deres hjemmeside, en vurdering 
af den enkelte banks resultater med 
hensyn til dens overholdelse af kravet om 
ret til adgang. Til dette formål rates de 
relevante betalingstjenesteudbydere 
uafhængigt ud fra deres præstation inden 
for tilrådighedsstillelse af betalingskonti 
med basale funktioner, og en rating af de 
10 bedste banker efter markedsandel 
offentliggøres årligt. Alle relevante data 
indsendes til Europa-Kommissionen og 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
(EBA).

Or. en

Ændringsforslag 700
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede kompetente 
myndigheder skal have alle de beføjelser, 
der er nødvendige for, at de kan varetage 
deres opgaver. Er mere end én kompetent 
myndighed beføjet til at sikre og overvåge 
den reelle efterlevelse af dette direktiv, 
sikrer medlemsstaterne, at disse 
myndigheder indgår i et tæt samarbejde, så 
de kan udføre deres respektive opgaver 

2. De i stk. 1 omhandlede kompetente 
myndigheder skal have alle de beføjelser, 
der er nødvendige for, at de kan varetage 
deres opgaver. Er mere end én kompetent 
myndighed beføjet til at sikre og overvåge 
den reelle efterlevelse af dette direktiv, 
sikrer medlemsstaterne, at disse 
myndigheder indgår i et tæt samarbejde, så 
de kan udføre deres respektive opgaver 
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effektivt. effektivt. Disse myndigheder skal arbejde 
tæt sammen med de kompetente 
myndigheder i andre medlemsstater for at 
sikre korrekt og fuldstændig anvendelse 
af de foranstaltninger, der fastsættes i 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 701
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De i stk. 1 nævnte myndigheder skal 
jævnligt høre relevante aktører, herunder 
forbrugerrepræsentanter, for at sikre og 
overvåge effektiv opfyldelse af dette 
direktiv, uden at dette berører den i stk. 1 
omhandlede uafhængighedsbestemmelse.

Or. en

Ændringsforslag 702
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer ligelig 
repræsentation af udbydere, forbrugere 
og andre brugere i de alternative 
tvistbilæggelsesorganer.

Or. en

Begrundelse

Hensigten med dette ændringsforslag er at tilvejebringe en afbalanceret repræsentation af 
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centrale aktører i de alternative tvistbilæggelsesorganer. Det er baseret på bidrag fra BEUC.

Ændringsforslag 703
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere tilslutter sig 
mindst et tvistbilæggelsesorgan.

Or. en

Ændringsforslag 704
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere oplyser 
forbrugerne om, hvilke alternative 
tvistbilæggelsesinstanser de hører under, 
og som er kompetente til at behandle 
potentielle tvister mellem dem og 
forbrugerne. De skal også angive, om de 
giver tilsagn om eller er forpligtet til at 
benytte disse instanser til at løse tvister 
med forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 705
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. De i stk. 1, litra b), omhandlede 
oplysninger skal være klare og forståelige 
og lettilgængelige på udbyderens websted, 
hvis et sådant findes, og i de generelle 
betingelser, der gælder for købs- og 
tjenesteydelsesaftaler mellem udbyderen 
og forbrugeren.

Or. en

Ændringsforslag 706
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Medlemsstaterne kan opretholde eller 
indføre alternative 
tvistbilæggelsesprocedurer til samlet 
behandling af mere eller mindre identiske 
tvister mellem en betalingstjenesteudbyder 
og flere forbrugere. Alternative 
tvistbilæggelsesordninger for både 
individuelle og kollektive klager er 
komplementære procedurer og udelukker 
ikke gensidigt hinanden.

Or. en

Ændringsforslag 707
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Bødernes størrelse skal så vidt muligt 
fastsættes på europæisk niveau for at 
sikre en effektiv gennemførelse af de 
nationale bestemmelser, der vedtages i 
henhold til dette direktiv.
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Medlemsstaterne sikrer, at administrative 
foranstaltninger og sanktioner 
systematisk offentliggøres af de 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 708
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23 udgår
Delegerede retsakter
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 24 
vedrørende artikel 3, stk. 4.

Or. de

Ændringsforslag 709
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23 udgår
Delegerede retsakter
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 24 
vedrørende artikel 3, stk. 4.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 710
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23 udgår
Delegerede retsakter
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 24 
vedrørende artikel 3, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 711
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 23, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra datoen for dette direktivs 
ikrafttrædelse.
3. Den i artikel 23 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
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Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er i
kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 23 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. de

Ændringsforslag 712
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 23, tillægges 
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Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra datoen for dette direktivs 
ikrafttrædelse.
3. Den i artikel 23 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 23 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 713
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 24
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 23, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra datoen for dette direktivs 
ikrafttrædelse.
3. Den i artikel 23 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 23 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en
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Ændringsforslag 714
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25 udgår
Gennemførelsesretsakter
1. Ved vedtagelsen af 
gennemførelsesretsakter i henhold til 
artikel 4 og 5 bistås Kommissionen af Det 
Europæiske Bankudvalg, der er nedsat 
ved Kommissionens afgørelse 
2004/10/EF. Dette udvalg er et udvalg 
som omhandlet i forordning (EU) nr. 
182/2011.
2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011.

Or. de

Ændringsforslag 715
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25 udgår
Gennemførelsesretsakter
1. Ved vedtagelsen af 
gennemførelsesretsakter i henhold til 
artikel 4 og 5 bistås Kommissionen af Det 
Europæiske Bankudvalg, der er nedsat 
ved Kommissionens afgørelse 
2004/10/EF. Dette udvalg er et udvalg 
som omhandlet i forordning (EU) nr. 
182/2011.
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2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011.

Or. en

Ændringsforslag 716
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne giver Kommissionen 
underretning om følgende, første gang 
senest tre år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse og derefter hvert andet år:

Medlemsstaterne giver Kommissionen 
underretning om følgende, første gang 
senest tre år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse og derefter en gang om året:

Or. de

Ændringsforslag 717
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne giver Kommissionen 
underretning om følgende, første gang 
senest tre år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse og derefter hvert andet år:

Medlemsstaterne giver Kommissionen 
underretning om følgende, første gang 
senest to år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse og derefter hvert andet år:

Or. en

Ændringsforslag 718
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) antal åbnede betalingskonti med basale d) antal åbnede betalingskonti med basale 



PE516.959v02-00 148/156 AM\1002485DA.doc

DA

funktioner, antal afslag og begrundelsen 
herfor samt gebyrerne i den forbindelse.

funktioner, hvor lang tid forbrugerne har 
haft denne type konto, antal afslag og
opsigelser og begrundelsen herfor samt 
gebyrerne i den forbindelse.

Or. fr

Ændringsforslag 719
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) foranstaltninger iværksat med henblik 
på at bistå de skrøbelige 
befolkningsgrupper i budgetspørgsmål og 
spørgsmål om overdreven gældsætning.

Or. fr

Ændringsforslag 720
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest fem år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om anvendelsen af dette direktiv, eventuelt 
ledsaget af et forslag.

1. Senest tre år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om anvendelsen af dette direktiv, eventuelt 
ledsaget af et forslag.

Or. en

Begrundelse

Teknologier og forretningsmodeller inden for betalingssektoren udvikler sig i øjeblikket i et 
hastigt tempo. For at holde reguleringsrammen ajour vil det derfor være hensigtsmæssigt at 
gennemføre revisionen tidligere end efter fem år.



AM\1002485DA.doc 149/156 PE516.959v02-00

DA

Ændringsforslag 721
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal desuden, hvis det er 
hensigtsmæssigt, fremlægge evalueringen 
af dette direktiv samtidig med og i samme 
dokument som direktivet om 
betalingstjenester, 
forbrugerkreditdirektivet og forordningen 
om formidlingsgebyrer for kortbaserede 
betalingstransaktioner.
Rapporten skal indeholde:
a) en liste over alle 
overtrædelsesprocedurer, som 
Kommissionen har indledt for forkert 
eller ufuldstændig gennemførelse af dette 
direktiv
b) en vurdering af dette direktivs 
indvirkning på harmoniseringen og 
integrationen af detailbankydelser i 
Unionen samt om konkurrence og 
gennemsnitlige gebyrer i medlemsstaterne
c) strategier til at øge gennemsigtigheden 
af kvaliteten og sammenligneligheden af 
betalingstjenester, herunder 
gennemsigtighed af forretningsmodeller 
og investeringsstrategier og 
virksomhedernes sociale ansvar
d) en vurdering af omkostninger og 
fordele i forbindelse med gennemførelsen 
af fuld portabilitet i hele Unionen for 
betalingskontonumre, herunder en 
køreplan med de konkrete og nødvendige 
skridt for en sådan gennemførelse
e) en vurdering af kendetegnene for de 
forbrugere, som har åbnet bankkonti med 
basale funktioner siden gennemførelsen 
af dette direktiv
f) eksempler på bedste praksis blandt 
medlemsstaterne for at begrænse 
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udelukkelsen af forbrugere fra adgang til 
betalingstjenester
g) en vurdering af de gebyrer, som 
opkræves for basale betalingskonti, under 
hensyntagen til kriterierne i artikel 17, 
stk. 3
h) en vurdering af mulighederne for at 
fastsætte en øvre grænse for hele Unionen 
for de samlede årlige gebyrer i forbindelse 
med åbning og anvendelse af en 
betalingskonto med basale funktioner, 
samt hvordan en sådan grænse tilpasses 
nationale omstændigheder
i) en vurdering af den virkning, som 
bankkonti med basale funktioner har på 
markedet for andre betalingskonti, som 
tilbyder tilsvarende tjenester.
j) en vurdering af, hvilke muligheder der 
findes for på EU-plan at indføre en 
indikator for finansiel styrke for 
kreditinstitutter på baggrund af 
tilsynsmyndighedens vurdering af 
kapitalkrav, kreditkvalitet, forvaltning og 
risikostyring samt indtjening og 
likviditetsstyrke, som fremlægges i et 
enkelt og letforståeligt format, 
eksempelvis som et lyssignalsystem, der 
sigter mod at give forbrugerne sådanne 
oplysninger som supplement til 
gennemsigtighed vedrørende gebyrer for 
betalingskonti og andre detailbankydelser.

Or. en

Begrundelse

Hensigten med dette ændringsforslag er at øge konsistensen i fremtidig lovgivning om 
finansielle tjenesteydelser, at give bedre vejledning for rapportens indhold (som foreslået af 
ordføreren) og at fremme udviklingen af en forbrugervenlig indikator for bankers finansielle 
styrke som supplement til andre oplysninger om tjenesteydelser og dermed fremme 
"markedsdisciplinen".

Ændringsforslag 722
Olle Ludvigsson
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Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Evalueringen skal på grundlag af de 
gebyrer, der faktisk opkræves for tjenester 
i forbindelse med betalingskonti med 
basale funktioner, vurdere, om der er 
behov for en yderligere reduktion af 
gebyrerne for at bringe den økonomiske 
udstødelse ned på et acceptabelt niveau. I 
denne forbindelse skal muligheden for at 
skifte til en konsistent vederlagsfri model 
tages i betragtning.

Or. en

Ændringsforslag 723
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Evalueringen skal vurdere, om 
bestemmelserne om flytningsservice i 
artikel 10 skal forbedres med en 
forpligtelse for alle medlemsstater til at 
sikre, at der findes et system til automatisk 
omdirigering af stående ordrer og direkte 
debiteringer til forbrugerens konto hos 
den modtagende betalingstjenesteudbyder.

Or. en

Ændringsforslag 724
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved gennemgangen vurderes det 
endvidere, hvorvidt de længere frister, der 
er fastsat i artikel 10, stk. 9, skal 
opretholdes i en længere periode, og om 
der er behov for yderligere 
foranstaltninger vedrørende 
sammenligningswebsteder og pakketilbud 
ud over dem, der er truffet i medfør af 
artikel 7 og 8.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 725
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved gennemgangen vurderes det 
endvidere, hvorvidt de længere frister, der 
er fastsat i artikel 10, stk. 9, skal 
opretholdes i en længere periode, og om 
der er behov for yderligere foranstaltninger 
vedrørende sammenligningswebsteder og 
pakketilbud ud over dem, der er truffet i 
medfør af artikel 7 og 8.

3. Ved gennemgangen vurderes det 
endvidere, om der er behov for yderligere 
foranstaltninger vedrørende 
sammenligningswebsteder og pakketilbud 
ud over dem, der er truffet i medfør af 
artikel 7 og 8.

Or. en

Ændringsforslag 726
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved gennemgangen vurderes det 
endvidere, hvorvidt de længere frister, der 
er fastsat i artikel 10, stk. 9, skal 

3. Ved gennemgangen vurderes det 
endvidere, om der er behov for yderligere 
foranstaltninger vedrørende 
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opretholdes i en længere periode, og om 
der er behov for yderligere foranstaltninger 
vedrørende sammenligningswebsteder og 
pakketilbud ud over dem, der er truffet i 
medfør af artikel 7 og 8.

sammenligningswebsteder og pakketilbud 
ud over dem, der er truffet i medfør af 
artikel 7 og 8.

Or. en

Ændringsforslag 727
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest den 1. januar 2015 aflægger 
Kommissionen rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet om eventuelle 
juridiske hindringer, som kan umuliggøre 
grænseoverskridende flytninger, og 
opfordres til eventuelt at fremsætte 
lovgivningsmæssige forslag til fjernelse af 
disse hindringer inden den 31. december 
2015. 

Or. en

Ændringsforslag 728
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Evalueringen skal også vurdere, om 
systemet for flytning af betalingskonti bør 
udvides til at omfatte andre konti.

Or. en



PE516.959v02-00 154/156 AM\1002485DA.doc

DA

Ændringsforslag 729
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Kommissionen forelægger senest tre 
år efter dette direktivs ikrafttræden 
Europa-Parlamentet og Rådet en 
konsekvensvurdering af, hvorvidt der er et 
begrundet og forholdsmæssigt behov i EU 
for at lette grænseoverskridende flytning 
af betalingskonti.

Or. en

Ændringsforslag 730
Syed Kamall

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den [et år efter dette 
direktivs ikrafttrædelse] de love og 
administrative bestemmelser, der er 
nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse love og bestemmelser.

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den [to år efter dette 
direktivs ikrafttrædelse] de love og 
administrative bestemmelser, der er 
nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse love og bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af mængden af detaljerede bestemmelser i direktivet og for at sikre, at der ikke 
er nogen utilsigtede konsekvenser, som kan påvirke forbrugerne negativt, bør 
medlemsstaterne have tilstrækkelig tid til at sikre gennemførelsen af direktivets bestemmelser. 
I lyset af dette forekommer 24 måneder at være mere realistisk end det nuværende forslag om 
12 måneder til gennemførelsen.
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Ændringsforslag 731
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den [et år efter dette 
direktivs ikrafttrædelse] de love og 
administrative bestemmelser, der er 
nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse love og bestemmelser.

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den [to år efter dette 
direktivs ikrafttrædelse] de love og 
administrative bestemmelser, der er 
nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse love og bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 732
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den [et år efter dette 
direktivs ikrafttrædelse] de love og 
administrative bestemmelser, der er
nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse love og bestemmelser.

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den [to år efter dette 
direktivs ikrafttrædelse] de love og 
administrative bestemmelser, der er 
nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse love og bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 733
Sari Essayah, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager og 1. Medlemsstaterne vedtager og 
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offentliggør senest den [et år efter dette 
direktivs ikrafttrædelse] de love og 
administrative bestemmelser, der er 
nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse love og bestemmelser.

offentliggør senest den [to år efter dette 
direktivs ikrafttrædelse] de love og 
administrative bestemmelser, der er 
nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse love og bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Et år er for kort tid til gennemførelsen. Ikt-ændringer tager sædvanligvis 12-18 måneder, og 
de kan først påbegyndes, når den endelige nationale lovgivning er vedtaget.

Ændringsforslag 734
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de dokumenter, der ledsager 
medlemsstaternes underretning om 
gennemførelsesforanstaltninger, ikke er 
tilstrækkelige til fuldt ud at vurdere 
gennemførelsesbestemmelsernes 
overholdelse af visse bestemmelser i 
nærværende direktiv, kan Kommissionen 
efter EBA's anmodning med henblik på 
udførelsen af dens opgaver i henhold til 
forordning (EU) nr. 1093/2010 eller på 
eget initiativ pålægge medlemsstaterne at 
fremlægge mere detaljerede oplysninger 
om gennemførelsen af dette direktiv og 
disse foranstaltninger.

Or. en


