
AM\1002485SV.doc PE516.959v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

2013/0139(COD)

10.9.2013

ÄNDRINGSFÖRSLAG
407 - 734

Förslag till betänkande
Jürgen Klute
(PE514.602v02-00)

Jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång 
till betalkonto med grundläggande funktioner 

Förslag till direktiv
(COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))



PE516.959v02-00 2/161 AM\1002485SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\1002485SV.doc 3/161 PE516.959v02-00

SV

Ändringsförslag 407
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillhandahållande av bytestjänsten Tillhandahållande och tidsplan för 
genomförande av bytestjänsten

Or. en

Ändringsförslag 408
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer erbjuder en 
bytestjänst enligt beskrivningen i 
artikel 10 till alla konsumenter som 
innehar ett betalkonto hos en 
betaltjänstleverantör som är etablerad i 
unionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 409
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Reglerna avseende byten gäller 
endast vid byten av betalkonton inom en 
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medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 410
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer erbjuder en 
bytestjänst enligt beskrivningen i artikel 10 
till alla konsumenter som innehar ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör 
som är etablerad i unionen.

Medlemsstaterna ska se till att överförande 
och mottagande betaltjänstleverantörer 
som är etablerade i unionen erbjuder en 
bytestjänst inom samma medlemsstat
enligt beskrivningen i artikel 10, eller 
motsvarande, till alla konsumenter som 
innehar ett betalkonto.

Or. en

Motivering

Bytestjänsten bör begränsas till bytestjänster inom en medlemsstat. Kontrakt eller 
förpliktelser (t.ex. återbetalning) hos den överförande betaltjänstleverantören bör inte föras 
över. Bytet bör vara en engångsöverföring och erfordra att konsumenten själv har tecknat ett 
kontoavtal med den mottagande betaltjänstleverantören.

Ändringsförslag 411
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer erbjuder en 
bytestjänst enligt beskrivningen i artikel 10 
till alla konsumenter som innehar ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i unionen.

Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer erbjuder en 
bytestjänst enligt beskrivningen i artikel 10 
till alla konsumenter som innehar ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i den medlemsstat där 
konsumenten är bosatt.
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Or. en

Motivering

En gränsöverskridande bytestjänst skulle innebära enorma kostnader och risker, med få 
uppenbara fördelar med tanke på den låga efterfrågan på en sådan gränsöverskridande 
tjänst. Gränsöverskridande överföringar kommer även att främjas vid genomförande av 
förordning nr 260/2012.

Ändringsförslag 412
Werner Langen, Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer erbjuder en 
bytestjänst enligt beskrivningen i artikel 10 
till alla konsumenter som innehar ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i unionen.

Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer erbjuder en 
bytestjänst enligt beskrivningen i artikel 10 
till alla konsumenter som innehar ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad inom deras territorium.

Or. de

Ändringsförslag 413
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer erbjuder en 
bytestjänst enligt beskrivningen i artikel 10 
till alla konsumenter som innehar ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i unionen.

Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer erbjuder en 
bytestjänst enligt beskrivningen i artikel 10 
till alla konsumenter som innehar ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör i 
medlemsstaten.

Or. en
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Motivering

Det finns ingen anledning att erbjuda denna tjänst på gränsöverskridande nivå.

Ändringsförslag 414
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer erbjuder en 
bytestjänst enligt beskrivningen i artikel 10 
till alla konsumenter som innehar ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i unionen.

Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer erbjuder en 
bytestjänst enligt beskrivningen i artikel 10 
till alla konsumenter som innehar ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i en medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 415
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer erbjuder en 
bytestjänst enligt beskrivningen i artikel 10 
till alla konsumenter som innehar ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i unionen.

Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer erbjuder en 
bytestjänst enligt beskrivningen i artikel 10 
till alla konsumenter som innehar ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i unionen. Bestämmelserna i 
artiklarna 10 och 11 ska gälla även för 
bankkonton med grundläggande 
funktioner.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag har till syfte att garantera att även de konsumenter som använder ett 
bankkonto med grundläggande funktioner kan dra nytta av en bytestjänst. Förslaget grundas 
på inlägg från förbundet av tyska detaljhandlare samt BEUC.

Ändringsförslag 416
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer erbjuder en 
bytestjänst enligt beskrivningen i artikel 10 
till alla konsumenter som innehar ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i unionen.

2. Medlemsstaterna ska se till att respektive 
betaltjänstleverantörer på konsumentens 
begäran erbjuder en bytestjänst enligt 
beskrivningen i artikel 10, eller 
motsvarande, till de konsumenter som 
innehar ett betalkonto hos en 
betaltjänstleverantör som är etablerad i 
unionen, och som har öppnat ett nytt 
betalkonto hos den mottagande 
betaltjänstleverantören.

Or. en

Ändringsförslag 417
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En begäran om bytestjänster 
inbegriper inte något kontraktsbyte från 
den överförande betaltjänstleverantören 
till den mottagande 
betaltjänstleverantören.

Or. en
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Ändringsförslag 418
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En begäran om bytestjänster 
inbegriper inte något kontraktsbyte från 
den överförande betaltjänstleverantören 
till den mottagande 
betaltjänstleverantören.

Or. en

Ändringsförslag 419
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 9 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med avseende på byten mellan inhemska 
betaltjänstleverantörer kan 
medlemsstaterna bevara eller införa
bestämmelser som avviker något från de 
som anges i artikel 10, om detta medför en 
verkan som är gynnsam för konsumenten.

Or. en

Motivering

Vissa medlemsstater har redan inhemska system för bytestjänster som är mer verkningsfulla, 
till exempel med avseende på automatisering och tidsgränser, än det system som anges i 
artikel 10. Om konsumenten gynnas av det bör alla medlemsstater ges tillåtelse att behålla 
eller införa sådana effektiviseringsmetoder.

Ändringsförslag 420
Olle Ludvigsson
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EBA ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn för att specificera 
vilka slags avvikelser inom ramen för 
punkt 1a som bör tillåtas.
EBA ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den ...
Kommissionen delegeras befogenhet att 
anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket i denna punkt, i 
enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1093/2010.

Or. en

Ändringsförslag 421
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 9 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast två år efter 
att detta direktiv trätt i kraft se till att 
betaltjänstleverantörer tillhandahåller en 
bytestjänst i enlighet med artikel 10, eller 
att de tillhandahåller en motsvarande 
bytestjänst inom (åtminstone) samma 
övergripande tidsramar som i artikel 10, 
till alla konsumenter som innehar ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör 
som är etablerad i den medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 422
Philippe De Backer
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Såvida Europeiska kommissionen inte 
beslutar om något annat utifrån en 
konsekvensutredning ska 
medlemsstaterna senast sex år efter att 
detta direktiv trätt i kraft se till att 
betaltjänstleverantörer tillhandahåller en 
bytestjänst i enlighet med artikel 10, eller 
att de tillhandahåller en motsvarande 
bytestjänst inom (åtminstone) samma 
övergripande tidsramar som i artikel 10, 
till alla konsumenter som innehar ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör 
som är etablerad i den medlemsstaten. 
Samtidigt ska medlemsstaterna även se till 
att det finns ett infört system för 
automatisk omdirigering av stående 
överföringar och autogireringar till de 
konton som innehas av konsumenten hos 
den mottagande betaltjänstleverantören.

Or. en

Ändringsförslag 423
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 9 – stycke 1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att så länge 
det inte finns något infört system för 
gränsöverskridande byten ska ett avslut av 
ett bankkonto i en medlemsstat och 
överföringen av det resterande beloppet 
till ett nytt betalkonto i en annan 
medlemsstat inte göras alltför svårt eller 
betungande för konsumenten.

Or. en
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Ändringsförslag 424
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
bytestjänsten initieras av den mottagande 
betaltjänstleverantören och erbjuds i 
enlighet med bestämmelserna i 
punkterna 2–7.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänster med koppling till 
konsumentens nuvarande eller framtida 
betalkonto finns tillgängliga under hela 
bytesprocessen. Medlemsstaterna ska 
även se till att bytestjänsten initieras av 
den mottagande betaltjänstleverantören och 
erbjuds i enlighet med bestämmelserna i 
punkterna 2–7.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag grundar sig på inlägg från VZBV (det tyska förbundet av 
konsumentskyddsorganisationer).

Ändringsförslag 425
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
bytestjänsten initieras av den mottagande 
betaltjänstleverantören och erbjuds i 
enlighet med bestämmelserna i 
punkterna 2–7.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
bytestjänsten initieras av den mottagande 
betaltjänstleverantören och erbjuds i 
enlighet med bestämmelserna i 
punkterna 2–7, samt att hänsyn tas till 
relevanta avtalsförhållanden mellan 
konsumenterna och inblandade 
ekonomiska aktörer.

Or. de
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Ändringsförslag 426
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
bytestjänsten initieras av den mottagande 
betaltjänstleverantören och erbjuds i 
enlighet med bestämmelserna i 
punkterna 2–7.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
bytestjänsten sker automatiskt eller 
initieras av den mottagande 
betaltjänstleverantören och erbjuds i 
enlighet med bestämmelserna i 
punkterna 2–7. Medlemsstaterna får även 
upprätta mer omfattande bytestjänster.

Or. en

Ändringsförslag 427
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
bytestjänsten initieras av den mottagande 
betaltjänstleverantören och erbjuds i 
enlighet med bestämmelserna i 
punkterna 2–7.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
bytestjänsten initieras av den mottagande 
betaltjänstleverantören och erbjuds i 
enlighet med bestämmelserna i
punkterna 2–7 och stöds av samtliga 
deltagande tredje parter.

Or. en

Ändringsförslag 428
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bytestjänsten ska initieras av den 
mottagande betaltjänstleverantören. Den 
mottagande betaltjänstleverantören ska 
begära ett skriftlig tillstånd från 
konsumenten för att utföra bytestjänsten. I 
tillståndet ska konsumenten kunna ge sitt 
specifika samtycke till att den överförande 
betaltjänstleverantören utför var och en av 
de uppgifter som anges i punkterna 3 e och 
3 f och sitt specifika samtycke till att den 
mottagande betaltjänstleverantören utför 
var och en av de uppgifter som anges i 
punkterna 4 c, 4 d och 5. I tillståndet ska 
konsumenten specifikt kunna begära att 
den överförande betaltjänstleverantören 
överför de uppgifter som anges i 
punkterna 3 a och 3 b. I tillståndet ska det 
också anges från vilket datum 
återkommande betalningar ska göras från 
det konto som öppnas hos den mottagande 
betaltjänstleverantören.

2. Bytestjänsten ska initieras av den 
mottagande betaltjänstleverantören på 
konsumentens begäran. Den mottagande 
betaltjänstleverantören ska begära ett 
skriftligt tillstånd från konsumenten för att 
utföra bytestjänsten. I händelse av 
gemensamma konton ska tillstånd ges av 
samtliga innehavare som gemensamt 
tecknar kontot. Tillståndet ska upprättas 
på ett av de officiella språken i den 
medlemsstat där bytestjänsten initieras
eller på ett annat språk som parterna 
kommer överens om. I tillståndet ska 
konsumenten kunna ge sitt specifika 
samtycke till att den överförande 
betaltjänstleverantören utför var och en av 
de uppgifter som anges i punkterna 3 e och 
3 f och sitt specifika samtycke till att den 
mottagande betaltjänstleverantören utför 
var och en av de uppgifter som anges i 
punkterna 4 c, 4 d och 5. I tillståndet ska 
konsumenten specifikt kunna begära att 
den överförande betaltjänstleverantören 
överför de uppgifter som anges i 
punkterna 3 a och 3 b. I tillståndet ska det 
också anges från vilket datum 
återkommande betalningar ska göras från 
det konto som öppnas hos den mottagande 
betaltjänstleverantören. Detta datum ska 
vara minst sju bankdagar från den dag då 
den överförande betaltjänstleverantören 
mottar begäran om att genomföra bytet 
från den mottagande 
betaltjänstleverantören, i enlighet med 
artikel 10.6.

Or. en

Ändringsförslag 429
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2



PE516.959v02-00 14/161 AM\1002485SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bytestjänsten ska initieras av den 
mottagande betaltjänstleverantören. Den 
mottagande betaltjänstleverantören ska 
begära ett skriftlig tillstånd från 
konsumenten för att utföra bytestjänsten. I 
tillståndet ska konsumenten kunna ge sitt 
specifika samtycke till att den överförande 
betaltjänstleverantören utför var och en av 
de uppgifter som anges i punkterna 3 e och 
3 f och sitt specifika samtycke till att den 
mottagande betaltjänstleverantören utför 
var och en av de uppgifter som anges i 
punkterna 4 c, 4 d och 5. I tillståndet ska 
konsumenten specifikt kunna begära att 
den överförande betaltjänstleverantören 
överför de uppgifter som anges i 
punkterna 3 a och 3 b. I tillståndet ska det 
också anges från vilket datum 
återkommande betalningar ska göras från 
det konto som öppnas hos den mottagande 
betaltjänstleverantören.

2. Bytestjänsten ska initieras av den 
mottagande betaltjänstleverantören. Den 
mottagande betaltjänstleverantören ska 
begära ett skriftligt tillstånd från 
konsumenten för att utföra bytestjänsten. I 
tillståndet ska konsumenten kunna ge sitt 
specifika samtycke till att den överförande 
betaltjänstleverantören utför var och en av 
de uppgifter som anges i punkterna 3 c, 3 e 
och 3 f och sitt specifika samtycke till att 
den mottagande betaltjänstleverantören 
utför var och en av de uppgifter som anges 
i punkterna 4 c, 4 d och 5. I tillståndet ska 
konsumenten specifikt kunna begära att 
den överförande betaltjänstleverantören 
överför de uppgifter som anges i 
punkterna 3 a och 3 b. I tillståndet ska även 
de betalningsuppdrag som avses i 
punkterna 4 a och 4 b anges, liksom från 
vilket datum återkommande betalningar 
ska göras från det konto som öppnas hos 
den mottagande betaltjänstleverantören.

Or. de

Ändringsförslag 430
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den mottagande betaltjänstleverantören 
ska inom en bankdag från och med 
mottagandet av det tillstånd som avses i 
punkt 2 begära att den överförande 
betaltjänstleverantören utför följande 
uppgifter:

3. Den mottagande betaltjänstleverantören 
ska inom rimlig tid från och med 
mottagandet av det tillstånd som avses i 
punkt 2 begära att den överförande 
betaltjänstleverantören utför följande 
uppgifter:

Or. en
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Motivering

Tidsgränsen på en dag är för kort med beaktande av de interna förfaranden som måste följas.

Ändringsförslag 431
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den mottagande betaltjänstleverantören 
ska inom en bankdag från och med 
mottagandet av det tillstånd som avses i 
punkt 2 begära att den överförande 
betaltjänstleverantören utför följande 
uppgifter:

3. Den mottagande betaltjänstleverantören 
ska inom rimlig tid från och med 
mottagandet av det tillstånd som avses i 
punkt 2 begära att den överförande 
betaltjänstleverantören utför följande 
uppgifter:

Or. en

Ändringsförslag 432
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den mottagande betaltjänstleverantören 
ska inom en bankdag från och med 
mottagandet av det tillstånd som avses i 
punkt 2 begära att den överförande 
betaltjänstleverantören utför följande 
uppgifter:

3. Den mottagande betaltjänstleverantören 
ska inom högst två bankdagar från och 
med mottagandet av det tillstånd som avses 
i punkt 2 begära att den överförande 
betaltjänstleverantören utför följande 
uppgifter:

Or. de

Ändringsförslag 433
Sari Essayah, Sampo Terho
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den mottagande betaltjänstleverantören 
ska inom en bankdag från och med 
mottagandet av det tillstånd som avses i 
punkt 2 begära att den överförande 
betaltjänstleverantören utför följande 
uppgifter:

3. Den mottagande betaltjänstleverantören 
ska inom tre bankdagar från och med 
mottagandet av det tillstånd som avses i 
punkt 2 begära att den överförande 
betaltjänstleverantören utför följande 
uppgifter:

Or. en

Motivering

En dag är för kort tid. En bank kan behöva samla dessa uppgifter på bankgruppsnivå.

Ändringsförslag 434
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Tillhandahålla automatisk 
omdirigering under en period på 
13 månader av stående överföringar och 
autogireringar till det konto som 
konsumenten har hos den mottagande 
betaltjänstleverantören.

Or. en

Motivering

Ett av hindren för byten är överföringen av stående överföringar och autogireringar. Genom
att begära att den betaltjänstleverantör från vilken konsumenten byter dirigerar om dessa 
automatiska betalningar under 1 år + 1 månad har konsumenten gott om tid att lägga upp 
dem hos den mottagande betaltjänstleverantören.

Ändringsförslag 435
Evelyne Gebhardt
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Överlämna en förteckning över 
samtliga stående betalningsuppdrag och 
gäldenärsdrivna autogireringsuppdrag till 
den mottagande betaltjänstleverantören 
och, om konsumenten specifikt begär 
detta i enlighet med punkt 2, till 
konsumenten

(a) Tillhandahålla konsumenten en 
uttömmande och sammanfattande
förteckning över samtliga stående 
betalningsuppdrag och gäldenärsdrivna 
autogireringsuppdrag samt be om en 
bekräftelse för överföring av dem till den 
mottagande betaltjänstleverantören

Or. en

Ändringsförslag 436
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Överlämna en förteckning över 
samtliga stående betalningsuppdrag och
gäldenärsdrivna autogireringsuppdrag till 
den mottagande betaltjänstleverantören 
och, om konsumenten specifikt begär detta 
i enlighet med punkt 2, till konsumenten

(a) Överlämna en förteckning över 
samtliga stående betalningsuppdrag, aktiva
autogireringsuppdrag och betalningar med 
utförandedatum från och med det datum 
som anges i tillståndet till den mottagande 
betaltjänstleverantören och, om 
konsumenten specifikt begär detta i 
enlighet med punkt 2, till konsumenten

Or. en

Ändringsförslag 437
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Överlämna en förteckning över (a) Överlämna en förteckning över 



PE516.959v02-00 18/161 AM\1002485SV.doc

SV

samtliga stående betalningsuppdrag och
gäldenärsdrivna autogireringsuppdrag till 
den mottagande betaltjänstleverantören 
och, om konsumenten specifikt begär detta 
i enlighet med punkt 2, till konsumenten

samtliga stående betalningsuppdrag, aktiva
autogireringsuppdrag och betalningar med 
utförandedatum från och med det datum 
som anges i tillståndet till den mottagande 
betaltjänstleverantören och, om 
konsumenten specifikt begär detta i 
enlighet med punkt 2, till konsumenten

Or. en

Ändringsförslag 438
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Överlämna en förteckning över 
samtliga stående betalningsuppdrag och
gäldenärsdrivna autogireringsuppdrag till 
den mottagande betaltjänstleverantören 
och, om konsumenten specifikt begär detta 
i enlighet med punkt 2, till konsumenten

(a) Överlämna en förteckning över 
samtliga stående betalningsuppdrag till den 
mottagande betaltjänstleverantören och, 
om konsumenten specifikt begär detta i 
enlighet med punkt 2, till konsumenten

Or. en

Motivering

I förslaget måste det nya Sepa-systemet beaktas.

Ändringsförslag 439
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Överlämna en förteckning över 
samtliga stående betalningsuppdrag och 
gäldenärsdrivna autogireringsuppdrag till 
den mottagande betaltjänstleverantören 
och, om konsumenten specifikt begär detta 

(a) Överlämna en förteckning över 
samtliga stående betalningsuppdrag och 
sådana gäldenärsdrivna 
autogireringsuppdrag som den överförande 
betaltjänstleverantören har kännedom om
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i enlighet med punkt 2, till konsumenten. till den mottagande betaltjänstleverantören 
och, om konsumenten specifikt begär detta 
i enlighet med punkt 2, till konsumenten.

Or. de

Ändringsförslag 440
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Överlämna tillgänglig information om 
inkommande betalningar och 
borgenärsdrivna autogireringsuppdrag som 
har utförts för konsumentens konto under 
de föregående tretton månaderna till den 
mottagande betaltjänstleverantören och, 
om konsumenten specifikt begär detta i 
enlighet med punkt 2, till konsumenten.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 441
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Överlämna tillgänglig information om 
inkommande betalningar och 
borgenärsdrivna autogireringsuppdrag som 
har utförts för konsumentens konto under 
de föregående tretton månaderna till den 
mottagande betaltjänstleverantören och, 
om konsumenten specifikt begär detta i 
enlighet med punkt 2, till konsumenten.

(b) Överlämna tillgänglig information om 
inkommande betalningar och 
borgenärsdrivna autogireringsuppdrag som 
har utförts för konsumentens konto under 
de föregående tretton månaderna till den 
mottagande betaltjänstleverantören och, 
om konsumenten specifikt begär detta i 
enlighet med punkt 2, till konsumenten. 
Konsumenten ska tillhandahållas 
informationen från den överförande 
betaltjänstleverantören endast om 
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konsumenten inte redan har fått denna 
information från den överförande 
betaltjänstleverantören (enligt lag).

Or. en

Ändringsförslag 442
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Överföra all eventuell ytterligare 
information till den mottagande 
betaltjänstleverantören som anses vara 
nödvändig för att den mottagande 
betaltjänstleverantören ska kunna 
genomföra bytet.

(c) Överföra all eventuell ytterligare 
information till den mottagande 
betaltjänstleverantören som anses vara 
nödvändig för att den mottagande 
betaltjänstleverantören ska kunna 
genomföra bytet, i den mån detta är 
förenligt med gällande bestämmelser om 
uppgiftsskydd.

Or. de

Ändringsförslag 443
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Överföra all eventuell ytterligare
information till den mottagande 
betaltjänstleverantören som anses vara 
nödvändig för att den mottagande 
betaltjänstleverantören ska kunna 
genomföra bytet.

(c) Överföra all eventuell relevant
information till den mottagande 
betaltjänstleverantören som anses vara 
nödvändig för att den mottagande 
betaltjänstleverantören ska kunna 
genomföra bytet.

Or. en



AM\1002485SV.doc 21/161 PE516.959v02-00

SV

Ändringsförslag 444
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Överföra all eventuell ytterligare
information till den mottagande 
betaltjänstleverantören som anses vara 
nödvändig för att den mottagande 
betaltjänstleverantören ska kunna
genomföra bytet.

(c) Överföra all relevant information till 
den mottagande betaltjänstleverantören 
som anses vara nödvändig för att den 
mottagande betaltjänstleverantören ska 
kunna genomföra bytet.

Or. en

Ändringsförslag 445
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) I de fall då den överförande 
betaltjänstleverantören inte 
tillhandahåller ett system för automatisk 
omdirigering av stående 
betalningsuppdrag och autogireringar till 
det konto som konsumenten har hos den 
mottagande betaltjänstleverantören, 
annullera stående betalningsuppdrag och 
upphöra att godkänna autogireringar på 
den dag som anges i tillståndet.

utgår

Or. en

Motivering

Betaltjänstleverantörer har en benägenhet att göra det svårare än nödvändigt att byta från 
dem. Att inte tillhandahålla automatisk omdirigering av automatiska betalningar är ett sätt. 
(Se även Verts/ALE-gruppens ändringsförslag till artikel 10.3 a.)
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Ändringsförslag 446
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) I de fall då den överförande 
betaltjänstleverantören inte 
tillhandahåller ett system för automatisk 
omdirigering av stående 
betalningsuppdrag och autogireringar till 
det konto som konsumenten har hos den 
mottagande betaltjänstleverantören, 
annullera stående betalningsuppdrag och 
upphöra att godkänna autogireringar på 
den dag som anges i tillståndet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 447
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) I de fall då den överförande 
betaltjänstleverantören inte tillhandahåller 
ett system för automatisk omdirigering av 
stående betalningsuppdrag och 
autogireringar till det konto som 
konsumenten har hos den mottagande 
betaltjänstleverantören, annullera stående 
betalningsuppdrag och upphöra att 
godkänna autogireringar på den dag som 
anges i tillståndet.

(d) I de fall då den överförande 
betaltjänstleverantören inte tillhandahåller 
ett system för automatisk omdirigering av 
stående betalningsuppdrag och 
autogireringar till det konto som 
konsumenten har hos den mottagande 
betaltjänstleverantören, annullera stående 
betalningsuppdrag och upphöra att 
godkänna autogireringar på den dag som 
anges i tillståndet, dock tidigast på dagen 
för utförandet, som ger en tidsfrist på fem 
bankdagar från det att den överförande 
betaltjänstleverantören har mottagit 
begäran.

Or. de
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Ändringsförslag 448
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) I de fall då den överförande 
betaltjänstleverantören inte tillhandahåller 
ett system för automatisk omdirigering av 
stående betalningsuppdrag och 
autogireringar till det konto som 
konsumenten har hos den mottagande 
betaltjänstleverantören, annullera stående 
betalningsuppdrag och upphöra att 
godkänna autogireringar på den dag som 
anges i tillståndet.

(d) I de fall då den överförande 
betaltjänstleverantören inte tillhandahåller 
ett system för automatisk omdirigering av 
inkommande betalningar och 
autogireringar till det konto som 
konsumenten har hos den mottagande 
betaltjänstleverantören, neka inkommande 
betalningar och upphöra att godkänna 
autogireringar från och med den dag som 
anges i tillståndet.

Or. en

Ändringsförslag 449
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) I de fall då den överförande 
betaltjänstleverantören inte tillhandahåller 
ett system för automatisk omdirigering av 
stående betalningsuppdrag och 
autogireringar till det konto som 
konsumenten har hos den mottagande 
betaltjänstleverantören, annullera stående 
betalningsuppdrag och upphöra att 
godkänna autogireringar på den dag som 
anges i tillståndet.

(d) I de fall då den överförande 
betaltjänstleverantören inte tillhandahåller 
ett system för automatisk omdirigering av 
inkommande betalningar och 
autogireringar till det konto som 
konsumenten har hos den mottagande 
betaltjänstleverantören, neka inkommande 
betalningar och upphöra att godkänna 
autogireringar från och med den dag som 
anges i tillståndet.

Or. en
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Ändringsförslag 450
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) När konsumenten har gett sitt specifika 
tillstånd enligt punkt 2, överföra eventuellt 
återstående positivt saldo till det konto som 
öppnas eller innehas hos den mottagande 
betaltjänstleverantören på den dag som 
konsumenten anger.

(e) När konsumenten har gett sitt specifika 
tillstånd enligt punkt 2, överföra eventuellt 
återstående positivt saldo till det konto som 
öppnas eller innehas hos den mottagande 
betaltjänstleverantören på den dag som 
konsumenten anger eller inkassera ett 
eventuellt negativt saldo från det konto 
som öppnas eller innehas hos den 
mottagande betaltjänstleverantören, om 
konsumenten har gett sitt tillstånd till 
detta och inte har för avsikt att på annat 
sätt överföra detta belopp till den 
överförande betaltjänstleverantören.

Or. de

Ändringsförslag 451
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) När konsumenten har gett sitt specifika 
tillstånd enligt punkt 2, avsluta det konto 
som innehas hos den överförande 
betaltjänstleverantören på den dag som 
konsumenten anger.

(f) När konsumenten har gett sitt specifika 
tillstånd enligt punkt 2, avsluta det konto 
som innehas hos den överförande 
betaltjänstleverantören på den dag som 
konsumenten anger eller – om ett avslut på 
den specifika dagen inte är möjligt – på 
nästkommande möjliga dag efter det att 
uppgifterna i punkt 3 d och 3 e har 
genomförts, såvida det inte har 
uppkommit några omständigheter som 
behöver förtydligas eller regleras 
(t.ex. negativt saldo), på grundval av vilka 
den överförande betaltjänstleverantören 
kommer att kontakta konsumenten.
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Or. en

Ändringsförslag 452
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) När konsumenten har gett sitt specifika 
tillstånd enligt punkt 2, avsluta det konto 
som innehas hos den överförande 
betaltjänstleverantören på den dag som 
konsumenten anger.

(f) När konsumenten har gett sitt specifika 
tillstånd enligt punkt 2, avsluta det konto 
som innehas hos den överförande 
betaltjänstleverantören på den dag som 
konsumenten anger eller – om ett avslut på 
den specifika dagen inte är möjligt – på 
nästkommande möjliga dag efter det att 
uppgifterna i punkt 3 d och 3 e har 
genomförts, såvida det inte har 
uppkommit några omständigheter som 
behöver förtydligas eller regleras (t.ex. ett 
negativt saldo eller kort som inte har 
återlämnats), på grundval av vilka den 
överförande betaltjänstleverantören 
kommer att kontakta konsumenten.

Or. en

Ändringsförslag 453
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Annullera stående överföringar och 
betalningar med utförandedatum från och 
med den dag som anges i tillståndet.

Or. en
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Ändringsförslag 454
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Annullera stående överföringar och 
betalningar med utförandedatum från och 
med den dag som anges i tillståndet.

Or. en

Ändringsförslag 455
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Inom sju kalenderdagar upprätta de 
stående betalningsuppdrag som 
konsumenten har begärt och utföra dem 
från och med den dag som anges i 
tillståndet.

(a) Inom sju bankdagar upprätta de 
stående betalningsuppdrag som 
konsumenten har bemyndigat och utföra 
dem från och med den dag som anges i 
tillståndet samt utföra betalningar med 
utförandedatum från och med den dag 
som anges i tillståndet. De sju 
bankdagarna ska börja räknas först efter 
det att betalkontot hos den mottagande 
betaltjänstleverantören har upprättats 
eller öppnats, och konsumenten har 
tillhandahållit den mottagande 
betaltjänstleverantören all nödvändig 
information för att inleda bytesprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 456
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led a



AM\1002485SV.doc 27/161 PE516.959v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Inom sju kalenderdagar upprätta de 
stående betalningsuppdrag som 
konsumenten har begärt och utföra dem 
från och med den dag som anges i 
tillståndet.

(a) Inom sju bankdagar upprätta de 
stående betalningsuppdrag som 
konsumenten har bemyndigat och utföra 
dem från och med den dag som anges i 
tillståndet samt upprätta 
betalningsuppdrag med utförandedatum 
från och med den dag som anges i 
tillståndet. De sju bankdagarna ska börja 
räknas först efter det att betalkontot hos 
den mottagande betaltjänstleverantören 
har upprättats eller öppnats, och 
konsumenten har tillhandahållit den 
mottagande betaltjänstleverantören all 
nödvändig information för att inleda 
bytesprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 457
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Inom sju kalenderdagar upprätta de 
stående betalningsuppdrag som 
konsumenten har begärt och utföra dem 
från och med den dag som anges i 
tillståndet.

(a) Inom sju bankdagar upprätta de 
stående betalningsuppdrag som 
konsumenten har begärt och utföra dem 
från och med den dag som anges i 
tillståndet.

Or. en

Motivering

Med avseende på nationella bytessystem bör kravet anges i bankdagar, inte i kalenderdagar, 
med tanke på att banker inte har öppet under helger.

Ändringsförslag 458
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Inom sju kalenderdagar upprätta de 
stående betalningsuppdrag som 
konsumenten har begärt och utföra dem 
från och med den dag som anges i 
tillståndet.

(a) Inom sju bankdagar upprätta de 
stående betalningsuppdrag som 
konsumenten har begärt och utföra dem 
från och med den dag som anges i 
tillståndet.

Or. en

Ändringsförslag 459
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Inom sju kalenderdagar upprätta de 
stående betalningsuppdrag som 
konsumenten har begärt och utföra dem 
från och med den dag som anges i 
tillståndet.

(a) Inom sju bankdagar upprätta de 
stående betalningsuppdrag som 
konsumenten har begärt och utföra dem 
från och med den dag som anges i 
tillståndet.

Or. en

Motivering

Endast bankdagar är relevanta sett ur ett behandlingsperspektiv.

Ändringsförslag 460
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Inom sju kalenderdagar upprätta de 
stående betalningsuppdrag som 

(a) Inom sju bankdagar upprätta de 
stående betalningsuppdrag som 
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konsumenten har begärt och utföra dem 
från och med den dag som anges i 
tillståndet.

konsumenten har begärt och utföra dem 
från och med den dag som anges i 
tillståndet.

Or. en

Ändringsförslag 461
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ta emot autogireringar från och med 
den dag som anges i tillståndet.

(b) Efter det att betalkontot hos den 
mottagande betaltjänstleverantören har 
öppnats, ta emot autogireringar från och 
med den dag som anges i tillståndet under 
förutsättning att överensstämmelse med 
betalningssystemen hos den mottagande 
betaltjänstleverantören har uppnåtts.

Or. en

Ändringsförslag 462
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ta emot autogireringar från och med 
den dag som anges i tillståndet.

(b) Efter det att betalkontot hos den 
mottagande betaltjänstleverantören har 
öppnats, ta emot autogireringar från och 
med den dag som anges i tillståndet.

Or. en

Ändringsförslag 463
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) När så är tillämpligt, informera 
konsumenten om dennes rättigheter med 
avseende på autogireringar inom ramen 
för Sepa, i enlighet med artikel 5.3 d i 
förordning (EU) nr 260/2012.

Or. en

Motivering

Till stöd för föredraganden till ändringsförslag 77 (som även rekommenderats av BEUC), ska 
det ses till att konsumenter vet att de kan ge sin bank instruktioner om autogireringar.

Ändringsförslag 464
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) När konsumenten har gett sitt 
specifika tillstånd enligt punkt 2 
informera betalare som gör 
återkommande inbetalningar på 
konsumentens betalkonto om detaljerna 
för konsumentens konto hos den 
mottagande betaltjänstleverantören. Om 
den mottagande betaltjänstleverantören 
inte har all information som krävs för att 
informera betalaren ska den uppmana 
konsumenten eller den överförande 
betaltjänstleverantören att lämna den 
information som saknas.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 465
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) När konsumenten har gett sitt specifika 
tillstånd enligt punkt 2 informera betalare 
som gör återkommande inbetalningar på 
konsumentens betalkonto om detaljerna 
för konsumentens konto hos den 
mottagande betaltjänstleverantören. Om 
den mottagande betaltjänstleverantören 
inte har all information som krävs för att 
informera betalaren ska den uppmana 
konsumenten eller den överförande 
betaltjänstleverantören att lämna den 
information som saknas.

(c) När konsumenten har gett sitt specifika 
tillstånd enligt punkt 2 informera betalare 
som gör.

Or. en

Ändringsförslag 466
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) När konsumenten har gett sitt specifika 
tillstånd enligt punkt 2 informera betalare 
som gör återkommande inbetalningar på 
konsumentens betalkonto om detaljerna för 
konsumentens konto hos den mottagande 
betaltjänstleverantören. Om den 
mottagande betaltjänstleverantören inte har 
all information som krävs för att informera 
betalaren ska den uppmana konsumenten 
eller den överförande 
betaltjänstleverantören att lämna den 
information som saknas.

(c) När konsumenten har gett sitt specifika 
tillstånd enligt punkt 2 informera betalare 
som gör återkommande inbetalningar på 
konsumentens betalkonto om detaljerna för
konsumentens konto hos den mottagande 
betaltjänstleverantören. Om den 
mottagande betaltjänstleverantören inte har 
all information som krävs för att informera 
betalaren får den uppmana konsumenten 
att lämna den information som saknas.

Or. de
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Ändringsförslag 467
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) När konsumenten har gett sitt 
specifika tillstånd enligt punkt 2 
informera betalningsmottagare som 
använder autogirering för att inkassera 
medel från konsumentens konto om 
detaljerna för konsumentens konto hos 
den mottagande betaltjänstleverantören 
och från och med vilken dag 
autogireringar ska gälla det kontot. Om 
den mottagande betaltjänstleverantören 
inte har all information som krävs för att 
informera betalningsmottagaren ska den 
uppmana konsumenten eller den 
överförande betaltjänstleverantören att 
lämna den information som saknas.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 468
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) När konsumenten har gett sitt 
specifika tillstånd enligt punkt 2 
informera betalningsmottagare som 
använder autogirering för att inkassera 
medel från konsumentens konto om 
detaljerna för konsumentens konto hos 
den mottagande betaltjänstleverantören 
och från och med vilken dag 
autogireringar ska gälla det kontot. Om 
den mottagande betaltjänstleverantören 

utgår
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inte har all information som krävs för att 
informera betalningsmottagaren ska den 
uppmana konsumenten eller den 
överförande betaltjänstleverantören att 
lämna den information som saknas.

Or. en

Ändringsförslag 469
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) När konsumenten har gett sitt specifika 
tillstånd enligt punkt 2 informera 
betalningsmottagare som använder 
autogirering för att inkassera medel från 
konsumentens konto om detaljerna för 
konsumentens konto hos den mottagande 
betaltjänstleverantören och från och med 
vilken dag autogireringar ska gälla det 
kontot. Om den mottagande 
betaltjänstleverantören inte har all 
information som krävs för att informera 
betalningsmottagaren ska den uppmana 
konsumenten eller den överförande 
betaltjänstleverantören att lämna den 
information som saknas.

(d) När konsumenten har gett sitt specifika 
tillstånd enligt punkt 2 informera 
betalningsmottagare som använder 
autogirering för att inkassera medel från 
konsumentens konto om detaljerna för 
konsumentens konto hos den mottagande 
betaltjänstleverantören och från och med 
vilken dag autogireringar ska gälla det 
kontot. Om den mottagande 
betaltjänstleverantören inte har all 
information som krävs för att informera 
betalningsmottagaren får den uppmana 
konsumenten att lämna den information 
som saknas.

Or. de

Ändringsförslag 470
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Om konsumenten väljer att 
personligen lämna den information som 

(e) Ge konsumenten standardbrev som 
denne kan använda för att informera 
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anges i led c och d, ge konsumenten 
standardbrev med uppgifterna om det nya 
kontot och det startdatum som anges i 
tillståndet.

betalare som gör återkommande 
inbetalningar på konsumentens 
betalkonto, och betalningsmottagare som 
använder autogirering för att inkassera 
medel från konsumentens konto, om 
detaljerna för konsumentens konto hos 
den mottagande betaltjänstleverantören
samt från och med vilken dag 
autogireringar ska gälla det kontot.

Or. de

Ändringsförslag 471
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Om konsumenten väljer att 
personligen lämna den information som 
anges i led c och d, ge konsumenten 
standardbrev med uppgifterna om det nya 
kontot och det startdatum som anges i
tillståndet.

(e) Ge konsumenten standardbrev med 
uppgifterna om det nya kontot och det 
startdatum som anges i tillståndet.

Or. en

Ändringsförslag 472
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Om konsumenten väljer att personligen 
lämna den information som anges i led c 
och d, ge konsumenten standardbrev med 
uppgifterna om det nya kontot och det 
startdatum som anges i tillståndet.

(e) Om konsumenten väljer att personligen 
lämna den information som anges i led c 
och d, ge konsumenten standardbrev med 
uppgifterna om det nya kontot och det 
startdatum som anges i tillståndet. 
Standardbrevet ska upprättas på ett av de 
officiella språken i den medlemsstat där 
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bytestjänsten initieras eller på ett annat 
språk som parterna kommer överens om.

Or. en

Ändringsförslag 473
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska se till att 
tidsfrister fastställs på nationell nivå för 
både betalare och betalningsmottagare för 
beaktande av konsumentens nya 
kontouppgifter, vilka överförs av den 
mottagande betaltjänstleverantören.

Or. en

Ändringsförslag 474
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Översända den information som anges i 
punkt 3 a–c till den mottagande 
betaltjänstleverantören inom 
sju kalenderdagar efter mottagandet av 
begäran.

(a) Översända den information som anges i 
punkt 3 a–c till den mottagande 
betaltjänstleverantören inom 
sju bankdagar efter mottagandet av 
begäran. Tidsfristen börjar löpa från den 
tidpunkt då den överförande 
betaltjänstleverantören har mottagit 
konsumentens godkännande.

Or. en

Ändringsförslag 475
Syed Kamall
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Översända den information som anges i 
punkt 3 a–c till den mottagande 
betaltjänstleverantören inom 
sju kalenderdagar efter mottagandet av 
begäran.

(a) Översända den information som anges i 
punkt 3 a–c till den mottagande 
betaltjänstleverantören inom 
sju bankdagar efter mottagandet av 
begäran.

Or. en

Motivering

Med avseende på nationella bytessystem bör kravet anges i bankdagar, inte i kalenderdagar, 
med tanke på att banker inte har öppet under helger.

Ändringsförslag 476
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Översända den information som anges i 
punkt 3 a–c till den mottagande 
betaltjänstleverantören inom 
sju kalenderdagar efter mottagandet av 
begäran.

(a) Översända den information som anges i 
punkt 3 a–c till den mottagande 
betaltjänstleverantören inom 
sju bankdagar efter mottagandet av 
begäran.

Or. en

Ändringsförslag 477
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Översända den information som anges i 
punkt 3 a–c till den mottagande 

(a) Översända den information som anges i 
punkt 3 a–c till den mottagande 
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betaltjänstleverantören inom 
sju kalenderdagar efter mottagandet av 
begäran.

betaltjänstleverantören inom 
sju bankdagar efter mottagandet av 
begäran.

Or. en

Ändringsförslag 478
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Översända den information som anges i 
punkt 3 a–c till den mottagande 
betaltjänstleverantören inom 
sju kalenderdagar efter mottagandet av 
begäran.

(a) Översända den information som anges i 
punkt 3 a–c till den mottagande 
betaltjänstleverantören inom 
sju bankdagar efter mottagandet av 
begäran.

Or. en

Ändringsförslag 479
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I de fall då den överförande 
betaltjänstleverantören inte tillhandahåller 
ett system för automatisk omdirigering av 
stående betalningsuppdrag och 
autogireringar till det konto som 
konsumenten har hos den mottagande 
betaltjänstleverantören, annullera alla 
stående betalningsuppdrag och upphöra 
att godkänna autogireringar för betalkontot 
på den dag som anges av den mottagande 
betaltjänstleverantören.

(b) I de fall då den överförande 
betaltjänstleverantören inte tillhandahåller 
ett system för automatisk omdirigering av 
inkommande betalningar och 
autogireringar till det konto som 
konsumenten har hos den mottagande 
betaltjänstleverantören, neka inkommande 
betalningar och upphöra att godkänna 
autogireringar för betalkontot från och 
med den dag som anges av den mottagande 
betaltjänstleverantören.

Or. en
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Ändringsförslag 480
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I de fall då den överförande 
betaltjänstleverantören inte tillhandahåller 
ett system för automatisk omdirigering av 
stående betalningsuppdrag och 
autogireringar till det konto som 
konsumenten har hos den mottagande 
betaltjänstleverantören, annullera alla
stående betalningsuppdrag och upphöra 
att godkänna autogireringar för betalkontot 
på den dag som anges av den mottagande 
betaltjänstleverantören.

(b) I de fall då den överförande 
betaltjänstleverantören inte tillhandahåller 
ett system för automatisk omdirigering av 
inkommande betalningar och 
autogireringar till det konto som 
konsumenten har hos den mottagande 
betaltjänstleverantören, neka inkommande 
betalningar och upphöra att godkänna 
autogireringar för betalkontot från och 
med den dag som anges av den mottagande 
betaltjänstleverantören.

Or. en

Ändringsförslag 481
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Överföra det återstående positiva saldot 
från betalkontot till det konto som innehas 
hos den mottagande 
betaltjänstleverantören.

(c) Överföra det återstående positiva saldot 
från betalkontot till det konto som innehas 
hos den mottagande betaltjänstleverantören
alternativt inkassera det återstående 
negativa saldot från det konto som öppnas 
eller innehas hos den mottagande 
betaltjänstleverantören, när konsumenten 
har gett sitt tillstånd till detta.

Or. de
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Ändringsförslag 482
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Avsluta betalkontot. (d) Avsluta betalkontot så snart 
uppgifterna enligt leden a–c har utförts 
och saldot är nollställt.

Or. de

Ändringsförslag 483
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Avsluta betalkontot. (d) Avsluta betalkontot efter det att de
skyldigheter som anges i artikel 10.6 b–c 
har uppfyllts.

Or. en

Ändringsförslag 484
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Avsluta betalkontot. (d) Avsluta betalkontot vilket endast kan 
avslutas efter det att de skyldigheter som 
anges i artikel 10.6 b–c har uppfyllts.

Or. en
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Ändringsförslag 485
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Ovannämnda uppgifter är föremål 
för ett ”positivt” saldo på betalkontot.
I den mån som de överförande 
betaltjänstleverantörerna anser att en 
personlig bekräftelse (skriftlig eller 
muntlig) på den begäran som har 
mottagits i enlighet med första meningen 
är nödvändig, kommer de att begära att 
konsumenten lämnar in sådan 
information inom två bankdagar från 
mottagandet av begäran, i enlighet med 
första meningen. Efter mottagandet av 
konsumentens personliga bekräftelse 
kommer den överförande 
betaltjänstleverantören att genomföra de 
uppgifter som anges i punkt 6 och inom 
de tidsfrister som fastställs i densamma. I 
de fall en begäran i enlighet med första 
meningen omfattas av en tidsgräns och 
ifall den överförande 
betaltjänstleverantören begär 
konsumentens bekräftelse, kommer denna 
tidsfrist att börja löpa i och med 
mottagandet av konsumentens 
bekräftelse.

Or. en

Ändringsförslag 486
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Ovannämnda uppgifter är föremål 
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för ett ”positivt” saldo på betalkontot.

Or. en

Ändringsförslag 487
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska se till att 
bestämmelserna i punkterna 1–7 också är 
tillämpliga när bytestjänsten initieras av 
en betaltjänstleverantör som är etablerad i 
en annan medlemsstat.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 488
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska se till att 
bestämmelserna i punkterna 1–7 också är 
tillämpliga när bytestjänsten initieras av 
en betaltjänstleverantör som är etablerad i 
en annan medlemsstat.

utgår

Or. en

Motivering

En gränsöverskridande bytestjänst skulle innebära enorma kostnader och risker, med få 
uppenbara fördelar med tanke på den låga efterfrågan på en sådan gränsöverskridande 
tjänst. Gränsöverskridande överföringar kommer även att främjas vid genomförande av 
förordning nr 260/2012.



PE516.959v02-00 42/161 AM\1002485SV.doc

SV

Ändringsförslag 489
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska se till att 
bestämmelserna i punkterna 1–7 också är 
tillämpliga när bytestjänsten initieras av 
en betaltjänstleverantör som är etablerad i 
en annan medlemsstat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 490
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska se till att 
bestämmelserna i punkterna 1–7 också är 
tillämpliga när bytestjänsten initieras av 
en betaltjänstleverantör som är etablerad i 
en annan medlemsstat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 491
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska se till att 
bestämmelserna i punkterna 1–7 också är 
tillämpliga när bytestjänsten initieras av 
en betaltjänstleverantör som är etablerad i 

utgår
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en annan medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 492
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska se till att 
bestämmelserna i punkterna 1–7 också är 
tillämpliga när bytestjänsten initieras av 
en betaltjänstleverantör som är etablerad i 
en annan medlemsstat.

utgår

Or. en

Motivering

Detta bör inte regleras på gränsöverskridande nivå.

Ändringsförslag 493
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. I det fall som anges i punkt 8 ska de 
tidsfrister som anges i punkterna 3, 4 och 
6 vara dubbelt så långa. Denna 
bestämmelse ska omfattas av den översyn 
som anges i artikel 27.

utgår

Or. en

Motivering

En gränsöverskridande bytestjänst skulle innebära enorma kostnader och risker, med få 
uppenbara fördelar med tanke på den låga efterfrågan på en sådan gränsöverskridande 
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tjänst. Gränsöverskridande överföringar kommer även att främjas vid genomförande av 
förordning nr 260/2012.

Ändringsförslag 494
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. I det fall som anges i punkt 8 ska de 
tidsfrister som anges i punkterna 3, 4 och 
6 vara dubbelt så långa. Denna 
bestämmelse ska omfattas av den översyn 
som anges i artikel 27.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 495
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. I det fall som anges i punkt 8 ska de 
tidsfrister som anges i punkterna 3, 4 och 
6 vara dubbelt så långa. Denna 
bestämmelse ska omfattas av den översyn 
som anges i artikel 27.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 496
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. I det fall som anges i punkt 8 ska de 
tidsfrister som anges i punkterna 3, 4 och 
6 vara dubbelt så långa. Denna 
bestämmelse ska omfattas av den översyn 
som anges i artikel 27.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 497
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
eventuella avgifter som den överförande 
betaltjänstleverantören tar ut av 
konsumenten för att avsluta det 
betalkonto som konsumenten innehar hos 
den leverantören fastställs enligt 
artikel 45.2 i direktiv 2007/64/EG.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 498
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
eventuella avgifter som den överförande 
betaltjänstleverantören tar ut av 
konsumenten för att avsluta det betalkonto 
som konsumenten innehar hos den 
leverantören fastställs enligt artikel 45.2 i 
direktiv 2007/64/EG.

3. Medlemsstaterna ska se till att den 
överförande betaltjänstleverantören inte tar 
ut några avgifter av konsumenten för att 
avsluta det betalkonto som konsumenten 
innehar hos den leverantören. Artikel 45.2 i 
direktiv 2007/64/EG ska ändras i enlighet 
därmed.
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Or. en

Ändringsförslag 499
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att inga 
avgifter tas ut av den överförande 
betaltjänstleverantör hos vilken 
konsumenten har haft ett betalkonto 
under en period på minst 12 månader före 
mottagandet av begäran om bytestjänsten 
i enlighet med artikel 10.4.

Or. en

Motivering

Byteskostnader kommer troligtvis att motverka detta slags marknadsdisciplin. Det bör inte 
uppmuntras till att göra byten var och varannan månad, men om ett konto har varit aktivt i 
mer än ett år finns det ingen anledning att debitera konsumenten (detta är den princip som 
redan nyttjas i Förenade kungariket, Österrike och Italien enligt BEUC, utan någon negativ 
inverkan på marknaden för betaltjänstleverantörer).

Ändringsförslag 500
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
eventuella avgifter som den överförande 
eller mottagande betaltjänstleverantören 
tar ut av konsumenten för andra tjänster 
som erbjuds enligt artikel 10 än de som 
avses i punkterna 1–3 är rimliga och 
anpassade till betaltjänstleverantörens 

utgår
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faktiska kostnader.

Or. en

Ändringsförslag 501
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att de
eventuella avgifter som den överförande 
eller mottagande betaltjänstleverantören tar 
ut av konsumenten för andra tjänster som 
erbjuds enligt artikel 10 än de som avses i 
punkterna 1–3 är rimliga och anpassade 
till betaltjänstleverantörens faktiska 
kostnader.

4. Medlemsstaterna ska se till att den 
överförande eller mottagande 
betaltjänstleverantören inte tar ut några 
avgifter av konsumenten för andra tjänster 
som erbjuds enligt artikel 10.

Or. en

Ändringsförslag 502
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att de
eventuella avgifter som den överförande 
eller mottagande betaltjänstleverantören
tar ut av konsumenten för andra tjänster 
som erbjuds enligt artikel 10 än de som 
avses i punkterna 1–3 är rimliga och 
anpassade till betaltjänstleverantörens 
faktiska kostnader.

4. Medlemsstaterna ska se till att alla de 
tjänster som tillhandahålls konsumenten 
enligt artikel 10 än de som avses i 
punkterna 1–3 erbjuds kostnadsfritt.

Or. en
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Motivering

Konsumenternas kostnader för bytestjänsten bör hållas mycket låga. I annat fall kommer 
byten att förbli ovanliga och potentialen för positiv marknadsdynamik med mer frekventa 
byten kommer inte att uppnås.

Ändringsförslag 503
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
eventuella avgifter som den överförande 
eller mottagande betaltjänstleverantören tar 
ut av konsumenten för andra tjänster som 
erbjuds enligt artikel 10 än de som avses i 
punkterna 1–3 är rimliga och anpassade 
till betaltjänstleverantörens faktiska 
kostnader.

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
eventuella avgifter som den överförande 
eller mottagande betaltjänstleverantören tar 
ut av konsumenten för andra tjänster som 
erbjuds enligt artikel 10 än de som avses i 
punkterna 1–3 är rimliga.

Or. en

Ändringsförslag 504
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
eventuella finansiella förluster som uppstår 
för konsumenten till följd av att en 
betaltjänstleverantör som deltar i 
bytesförfaranden inte uppfyller sina 
skyldigheter enligt artikel 10 ersätts av den 
betaltjänstleverantören.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörerna är 
skadeståndsansvariga för finansiella 
förluster som uppstår för konsumenten till 
följd av att en betaltjänstleverantör som 
deltar i bytesförfaranden inte uppfyller sina 
skyldigheter enligt artikel 10, och att de
ersätts av den betaltjänstleverantören.

Or. en
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Ändringsförslag 505
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att eventuella 
finansiella förluster som uppstår för 
konsumenten till följd av att en 
betaltjänstleverantör som deltar i 
bytesförfaranden inte uppfyller sina 
skyldigheter enligt artikel 10 ersätts av den 
betaltjänstleverantören.

1. Medlemsstaterna ska se till att eventuella 
finansiella förluster som uppstår för 
konsumenten till följd av att en 
betaltjänstleverantör som deltar i 
bytesförfaranden inte uppfyller sina 
skyldigheter enligt artikel 10 ersätts av den 
betaltjänstleverantören inom en bankdag 
från det att det har fastställts att 
skyldigheterna inte har uppfyllts.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att konsumenter ersätts så fort ett fel upptäcks eftersom ett otillräckligt saldo på 
betalkontot kan leda till ytterligare kostnader för konsumenten.

Ändringsförslag 506
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att eventuella 
finansiella förluster som uppstår för 
konsumenten till följd av att en 
betaltjänstleverantör som deltar i 
bytesförfaranden inte uppfyller sina 
skyldigheter enligt artikel 10 ersätts av den 
betaltjänstleverantören.

1. Medlemsstaterna ska se till att eventuella 
finansiella förluster som uppstår för 
konsumenten till följd av att en 
betaltjänstleverantör som deltar i 
bytesförfaranden inte uppfyller sina 
skyldigheter enligt artikel 10 ersätts av den 
betaltjänstleverantören inom rimlig tid.
Bevisbördan ska ligga hos 
betaltjänstleverantören som ska styrka att 
de bestämmelser som fastställs i artikel 10 
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har följts.

Or. en

Ändringsförslag 507
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att eventuella 
finansiella förluster som uppstår för 
konsumenten till följd av att en 
betaltjänstleverantör som deltar i 
bytesförfaranden inte uppfyller sina 
skyldigheter enligt artikel 10 ersätts av den 
betaltjänstleverantören.

1. Medlemsstaterna ska se till att eventuella 
finansiella förluster som uppstår för 
konsumenten till följd av att en 
betaltjänstleverantör som deltar i 
bytesförfaranden inte uppfyller sina 
skyldigheter enligt artikel 10 ersätts av den 
betaltjänstleverantören inom rimlig tid.
Bevisbördan ska ligga hos 
betaltjänstleverantören som ska styrka att 
de bestämmelser som fastställs i artikel 10 
har följts.

Or. en

Ändringsförslag 508
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
eventuella finansiella förluster som 
uppstår för konsumenten till följd av att en 
betaltjänstleverantör som deltar i 
bytesförfaranden inte uppfyller sina 
skyldigheter enligt artikel 10 ersätts av den 
betaltjänstleverantören.

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
avgifter och kostnader som uppstår för 
konsumenten till följd av att en 
betaltjänstleverantör som deltar i 
bytesförfaranden gjort fel enligt artikel 10 
ersätts av den betaltjänstleverantören.

Or. en
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Motivering

Ansvaret bör begränsas till de serviceavgifter som konsumenten betalar. Till exempel är 
ansvaret för indirekta kostnader alltför omfattande och mycket svårt att förutse, så det är inte 
möjligt att täcka upp alla förluster.

Ändringsförslag 509
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att eventuella 
finansiella förluster som uppstår för 
konsumenten till följd av att en 
betaltjänstleverantör som deltar i 
bytesförfaranden inte uppfyller sina 
skyldigheter enligt artikel 10 ersätts av den 
betaltjänstleverantören.

1. Medlemsstaterna ska se till att eventuella 
finansiella förluster som uppstår för 
konsumenten till följd av att en 
betaltjänstleverantör som deltar i 
bytesförfaranden inte uppfyller sina 
skyldigheter enligt artikel 10 ersätts av den
betaltjänstleverantören snarast möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 510
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Konsumenterna ska inte bära 
finansiella förluster till följd av misstag 
eller förseningar när det gäller 
uppdatering av deras betalkontodetaljer 
hos en betalare eller betalningsmottagare.

utgår

Or. en

Motivering

En betaltjänstleverantör ska inte vara ansvarig för kostnader som orsakats av en annan aktör.
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Ändringsförslag 511
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Konsumenterna ska inte bära finansiella 
förluster till följd av misstag eller 
förseningar när det gäller uppdatering av 
deras betalkontodetaljer hos en betalare 
eller betalningsmottagare.

2. Konsumenterna ska inte bära finansiella 
förluster till följd av misstag eller 
förseningar när det gäller uppdatering av 
deras betalkontodetaljer hos en betalare 
eller betalningsmottagare. 
Medlemsstaterna ska se till att betalare 
och betalningsmottagare görs ansvariga 
när de inte uppfyller de tidsfrister som 
fastställts av medlemsstaterna i 
artikel 10.4a (ny).

Or. en

Ändringsförslag 512
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Eventuella avgifter för bytet. utgår

Or. en

Motivering

Nödvändigt för överensstämmelse med andra ändringsförslag där det erfordras att byten ska 
vara kostnadsfria.

Ändringsförslag 513
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Eventuella avgifter för bytet. utgår

Or. en

Ändringsförslag 514
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Eventuella avgifter för bytet. utgår

Or. en

Ändringsförslag 515
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Informationen ska lämnas kostnadsfritt 
på ett varaktigt medium vid alla filialer hos 
betaltjänstleverantörerna som konsumenter 
har tillträde till, och alltid finnas tillgänglig 
i elektronisk form på deras webbplatser.

2. Informationen ska lämnas kostnadsfritt 
på ett varaktigt medium vid alla filialer hos 
betaltjänstleverantörerna som konsumenter 
har tillträde till, och alltid finnas tillgänglig 
i elektronisk form på ett lättåtkomligt och 
användarvänligt sätt på deras webbplatser.

Or. en

Ändringsförslag 516
Peter Simon, Udo Bullmann

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Informationen ska lämnas kostnadsfritt 
på ett varaktigt medium vid alla filialer hos 
betaltjänstleverantörerna som konsumenter 
har tillträde till, och alltid finnas tillgänglig 
i elektronisk form på deras webbplatser.

2. Informationen ska lämnas kostnadsfritt 
på ett varaktigt medium vid alla filialer hos 
betaltjänstleverantörerna som konsumenter 
har tillträde till, och alltid finnas tillgänglig 
och vara lätt att hitta i elektronisk form på 
deras webbplatser.

Or. de

Ändringsförslag 517
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel -14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -14a
Rätt till tillgång till ett betalkonto med 

grundläggande funktioner
Alla personer som är lagligen bosatta 
inom Europeiska unionen ska ha rätt till 
tillgång till ett betalkonto med 
grundläggande funktioner kostnadsfritt 
eller som högst mot en nominell avgift.

Or. en

Ändringsförslag 518
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen inte diskrimineras på grund av 
sin nationalitet eller bosättningsort när de 

Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter som är lagligen bosatta eller 
medborgare i unionen har rätt att öppna 
och använda ett betalkonto med 
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ansöker om eller använder ett betalkonto i 
unionen.

grundläggande funktioner. Denna rätt 
ska gälla oberoende av konsumentens
bosättningsort. Kriterier såsom 
konsumentens inkomst, anställning, 
kreditupplysningar, skuldsättning eller 
förväntad omsättning ska inte beaktas vid 
öppnandet av ett betalkonto med 
grundläggande funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 519
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen inte diskrimineras på grund av sin 
nationalitet eller bosättningsort när de 
ansöker om eller använder ett betalkonto i 
unionen.

Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter som bevisligen uppehåller 
sig lagligt i unionen inte diskrimineras på 
grund av sin nationalitet eller 
bosättningsort när de ansöker om eller 
använder ett betalkonto i unionen. 
Medlemsstaterna ska anta föreskrifter 
enligt vilka konsumenter som vill öppna 
ett konto inom deras territorium måste 
kunna visa att de har en koppling till 
deras land.

Or. de

Ändringsförslag 520
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen inte diskrimineras på grund av sin 
nationalitet eller bosättningsort när de 
ansöker om eller använder ett betalkonto i 

Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen inte diskrimineras på grund av sin 
nationalitet när de ansöker om eller 
använder ett betalkonto i unionen, under 
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unionen. förutsättning att kommunikationen och de 
kontraktsmässiga avtalen som slutits 
mellan betaltjänstleverantören och 
konsumenten görs på ett av de officiella 
språken i den medlemsstat där kontot 
erbjuds eller på ett annat språk som 
parterna kommit överens om, i enlighet 
med direktiv 2007/64/EG om betaltjänster.

Or. en

Ändringsförslag 521
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen inte diskrimineras på grund av sin 
nationalitet eller bosättningsort när de 
ansöker om eller använder ett betalkonto i 
unionen.

Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen inte diskrimineras på grund av sin 
nationalitet, finansiella situation och 
kreditupplysning eller sina levnadsvillkor 
när de ansöker om eller använder ett 
betalkonto i unionen.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att garantera tillgång till grundläggande betalkonton för 
sårbara grupper som hotas av ekonomisk utestängning, såsom hemlösa, medborgare i 
tredjeländer som väntar på att deras uppehållstillstånd ska förnyas, som väntar på besked om 
deras asyl- och/eller migrationsansökan eller om studier i ett mottagarland. Förslaget 
grundas på inlägg från den sociala plattformen och det tyska förbundet av oberoende 
organisationer för socialt arbete.

Ändringsförslag 522
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att Medlemsstaterna ska se till att 
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konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen inte diskrimineras på grund av sin 
nationalitet eller bosättningsort när de 
ansöker om eller använder ett betalkonto i 
unionen.

konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen inte diskrimineras på grund av sin 
nationalitet eller bosättningsort eller av 
någon annan anledning, såsom kön, 
etniskt eller socialt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionsnedsättning, 
ålder eller sexuell läggning, när de 
ansöker om eller använder ett betalkonto i 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 523
Udo Bullmann, Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen inte diskrimineras på grund av sin 
nationalitet eller bosättningsort när de 
ansöker om eller använder ett betalkonto i 
unionen.

Medlemsstaterna ska i synnerhet se till att 
konsumenter som lagligen uppehåller sig i 
unionen inte diskrimineras på grund av sin 
nationalitet eller bosättningsort när de 
ansöker om eller använder ett betalkonto i 
unionen.

Or. de

Ändringsförslag 524
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen inte diskrimineras på grund av sin 
nationalitet eller bosättningsort när de 
ansöker om eller använder ett betalkonto i 
unionen.

Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen inte diskrimineras på grund av sin 
nationalitet, bosättningsort eller av någon 
annan anledning när de ansöker om eller 
använder ett betalkonto i unionen.
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Or. en

Ändringsförslag 525
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen inte diskrimineras på grund av sin 
nationalitet eller bosättningsort när de 
ansöker om eller använder ett betalkonto i 
unionen.

Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen inte diskrimineras på grund av sin 
nationalitet, bosättningsort eller av någon 
annan anledning när de ansöker om eller 
använder ett betalkonto i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 526
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att minst en
betaltjänstleverantör inom deras 
territorium erbjuder konsumenterna ett 
betalkonto med grundläggande funktioner. 
Medlemsstaterna ska se att betalkonton 
med grundläggande funktioner inte enbart 
erbjuds av betaltjänstleverantörer som 
endast tillhandahåller kontot med 
banktjänster online.

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
betaltjänstleverantörer erbjuder 
konsumenterna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. 
Medlemsstaterna ska se till att betalkonton 
med grundläggande funktioner inte enbart 
erbjuds av betaltjänstleverantörer som 
endast tillhandahåller kontot med 
banktjänster online.

Or. en

Motivering

Om en medlemsstat tillåts att ha endast en leverantör av grundläggande betalkonton är det 
troligt att detta leder till en stigmatisering av innehavarna av sådana konton eftersom det 
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kommer att vara möjligt att identifiera dem som sådana via bankuppgifterna. De 
grundläggande betalkonton som avses i detta direktiv står för en uppsättning tjänster som 
redan omfattas av de allra flesta betalkonton som alla banker erbjuder. Det är därför inte 
betungande för bankerna att anpassa de befintliga kontona till att bli ”grundläggande 
betalkonton + extrafunktioner”.

Ändringsförslag 527
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att minst en 
betaltjänstleverantör inom deras 
territorium erbjuder konsumenterna ett 
betalkonto med grundläggande funktioner.
Medlemsstaterna ska se att betalkonton 
med grundläggande funktioner inte 
enbart erbjuds av betaltjänstleverantörer 
som endast tillhandahåller kontot med 
banktjänster online.

1. Medlemsstaterna ska inom deras 
territorium se till att ett betalkonto med 
grundläggande funktioner erbjuds till
konsumenter av alla de 
betaltjänstleverantörer som erbjuder 
betalkonton, vilket minst omfattar de 
tjänster som anges i artikel 16.1, som en 
integrerad del av deras huvudsakliga 
verksamhet.

Or. en

Motivering

Alla leverantörer på betalkontomarknaden bör vara förpliktigade att erbjuda grundläggande 
konton. Annars kommer många konsumenter att få stora praktiska problem med att få tillgång 
till grundläggande konton. Med endast en eller ett par leverantörer som erbjuder 
grundläggande konton finns det även en risk att sådana kunder blir negativt stigmatiserade.

Ändringsförslag 528
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att minst en 
betaltjänstleverantör inom deras 
territorium erbjuder konsumenterna ett 
betalkonto med grundläggande funktioner.
Medlemsstaterna ska se att betalkonton

1. Medlemsstaterna ska inom deras 
territorium se till att ett betalkonto med 
grundläggande funktioner erbjuds till
konsumenter av alla de 
betaltjänstleverantörer som erbjuder 
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med grundläggande funktioner inte 
enbart erbjuds av betaltjänstleverantörer 
som endast tillhandahåller kontot med 
banktjänster online.

betalkonton, vilket minst omfattar de 
tjänster som anges i artikel 16.1, som en 
integrerad del av deras huvudsakliga 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 529
Udo Bullmann

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att minst en 
betaltjänstleverantör inom deras 
territorium erbjuder konsumenterna ett 
betalkonto med grundläggande funktioner. 
Medlemsstaterna ska se att betalkonton 
med grundläggande funktioner inte enbart 
erbjuds av betaltjänstleverantörer som 
endast tillhandahåller kontot med 
banktjänster online.

1. Medlemsstaterna ska se till att samtliga 
betaltjänstleverantörer som har filialer 
eller är etablerade inom det aktuella 
territoriet och vars ordinarie tjänsteutbud 
omfattar betalkonton med funktioner 
enligt artikel 16 erbjuder konsumenterna 
ett betalkonto med grundläggande 
funktioner. Medlemsstaterna ska se till att 
betalkonton med grundläggande funktioner 
inte enbart erbjuds av 
betaltjänstleverantörer som endast 
tillhandahåller kontot med banktjänster 
online.

Or. de

Ändringsförslag 530
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att minst en 
betaltjänstleverantör inom deras 
territorium erbjuder konsumenterna ett 
betalkonto med grundläggande funktioner. 
Medlemsstaterna ska se att betalkonton 

1. Medlemsstaterna ska se till att samtliga 
betaltjänstleverantörer inom deras 
territorium erbjuder konsumenterna ett 
betalkonto med grundläggande funktioner. 
Medlemsstaterna ska se till att betalkonton 
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med grundläggande funktioner inte enbart 
erbjuds av betaltjänstleverantörer som 
endast tillhandahåller kontot med 
banktjänster online.

med grundläggande funktioner inte enbart 
erbjuds av betaltjänstleverantörer som 
endast tillhandahåller kontot med 
banktjänster online.

Or. de

Ändringsförslag 531
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att minst en
betaltjänstleverantör inom deras 
territorium erbjuder konsumenterna ett 
betalkonto med grundläggande funktioner. 
Medlemsstaterna ska se att betalkonton 
med grundläggande funktioner inte enbart 
erbjuds av betaltjänstleverantörer som 
endast tillhandahåller kontot med 
banktjänster online.

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
betaltjänstleverantörer inom deras 
territorium erbjuder konsumenterna ett 
betalkonto med grundläggande funktioner. 
Medlemsstaterna ska se till att betalkonton
med grundläggande funktioner inte enbart 
erbjuds av betaltjänstleverantörer som 
endast tillhandahåller kontot med 
banktjänster online.

Or. en

Ändringsförslag 532
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att minst en 
betaltjänstleverantör inom deras 
territorium erbjuder konsumenterna ett 
betalkonto med grundläggande funktioner. 
Medlemsstaterna ska se att betalkonton 
med grundläggande funktioner inte enbart 
erbjuds av betaltjänstleverantörer som 
endast tillhandahåller kontot med 
banktjänster online.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer som har filialer 
eller är etablerade inom det aktuella 
territoriet och vars ordinarie tjänsteutbud 
omfattar betalkonton med funktioner 
enligt artikel 16 erbjuder konsumenterna 
ett betalkonto med grundläggande 
funktioner. Medlemsstaterna ska se till att 
betalkonton med grundläggande funktioner 
inte enbart erbjuds av 
betaltjänstleverantörer som endast 
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tillhandahåller kontot med banktjänster 
online.

Medlemsstaterna får undanta sådana 
betaltjänstleverantörer som bedriver sin 
verksamhet på icke-kommersiella grunder 
eller kräver ett medlemskap baserat på 
specifika kriterier, exempelvis 
yrkestillhörighet, från kraven i punkt 1.

Or. de

Ändringsförslag 533
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att minst en
betaltjänstleverantör inom deras 
territorium erbjuder konsumenterna ett 
betalkonto med grundläggande funktioner. 
Medlemsstaterna ska se att betalkonton 
med grundläggande funktioner inte enbart 
erbjuds av betaltjänstleverantörer som 
endast tillhandahåller kontot med 
banktjänster online.

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
betaltjänstleverantörer, som har filialer 
eller kontor inom deras territorium 
erbjuder konsumenterna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. 
Medlemsstaterna ska se till att betalkonton 
med grundläggande funktioner inte enbart 
erbjuds av betaltjänstleverantörer som 
endast tillhandahåller kontot med 
banktjänster online.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har som målsättning att de betaltjänstleverantörer som erbjuder 
grundläggande betalkonton inte är diskriminerande mot sina konkurrenter. Dessutom har det 
till syfte att undvika stigmatisering av dessa kontoanvändare. Detta ändringsförslag grundas 
på inlägg från den sociala plattformen, det tyska förbundet av skuldrådgivare, det tyska 
förbundet av konsumentskyddsorganisationer (VZBZ) och det tyska förbundet av oberoende 
organisationer för socialt arbete.

Ändringsförslag 534
Sharon Bowles
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att minst en 
betaltjänstleverantör inom deras territorium 
erbjuder konsumenterna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. 
Medlemsstaterna ska se att betalkonton 
med grundläggande funktioner inte enbart 
erbjuds av betaltjänstleverantörer som 
endast tillhandahåller kontot med 
banktjänster online.

1. Medlemsstaterna ska se till att minst en 
betaltjänstleverantör inom deras territorium 
eller en angiven region, med tillräckligt 
stor geografisk täckning i medlemsstaten 
och med ett tillräckligt stort 
verksamhetsnätverk för att tillhandahålla 
tillräcklig tillgång till konsumenter, 
erbjuder konsumenterna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. 
Medlemsstaterna ska se till att betalkonton 
med grundläggande funktioner inte enbart 
erbjuds av betaltjänstleverantörer som 
endast tillhandahåller kontot med 
banktjänster online.

Or. en

Ändringsförslag 535
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att minst en 
betaltjänstleverantör inom deras territorium 
erbjuder konsumenterna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. 
Medlemsstaterna ska se att betalkonton 
med grundläggande funktioner inte enbart 
erbjuds av betaltjänstleverantörer som 
endast tillhandahåller kontot med 
banktjänster online.

1. Medlemsstaterna ska se till att minst en 
betaltjänstleverantör inom deras 
territorium, under iakttagande av 
principen om lika konkurrensvillkor och 
proportionalitet, erbjuder konsumenterna 
ett betalkonto med grundläggande 
funktioner. Medlemsstaterna ska se till att 
betalkonton med grundläggande funktioner 
inte enbart erbjuds av 
betaltjänstleverantörer som endast 
tillhandahåller kontot med banktjänster
online.

Or. de
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Ändringsförslag 536
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att minst en 
betaltjänstleverantör inom deras territorium 
erbjuder konsumenterna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. 
Medlemsstaterna ska se att betalkonton 
med grundläggande funktioner inte enbart 
erbjuds av betaltjänstleverantörer som 
endast tillhandahåller kontot med 
banktjänster online.

1. Medlemsstaterna ska se till att minst en 
betaltjänstleverantör som är väletablerad 
inom deras territorium erbjuder 
konsumenterna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. 
Medlemsstaterna ska se till att betalkonton 
med grundläggande funktioner inte enbart 
erbjuds av betaltjänstleverantörer som 
endast tillhandahåller kontot med 
banktjänster online.

Or. fr

Ändringsförslag 537
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att minst en 
betaltjänstleverantör inom deras territorium 
erbjuder konsumenterna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. 
Medlemsstaterna ska se att betalkonton 
med grundläggande funktioner inte enbart 
erbjuds av betaltjänstleverantörer som 
endast tillhandahåller kontot med 
banktjänster online.

1. Medlemsstaterna ska se till att minst en 
betaltjänstleverantör inom deras territorium 
i en medlemsstat erbjuder konsumenterna 
ett betalkonto med grundläggande 
funktioner. Medlemsstaterna ska se till att 
betalkonton med grundläggande funktioner 
inte enbart erbjuds av 
betaltjänstleverantörer som endast 
tillhandahåller kontot med banktjänster 
online.

Or. en
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Motivering

En betaltjänstleverantör som är verksam i flera medlemsstater bör erfordras att erbjuda 
tjänsten endast i den specifika medlemsstaten. Ett konto ska kunna användas oberoende av 
den medlemsstat där det finns, i enlighet med Sepa-principerna.

Ändringsförslag 538
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att när en
konsument nekas ett betalkonto på den 
fria marknaden ska avslagsbeslutet från 
betaltjänstleverantören innehålla 
obligatoriska uppgifter om den lagliga 
rätten till ett grundläggande betalkonto 
samt alternativt organ för tvistlösning och 
dess kontaktuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 539
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna bör ha befogenhet 
att undanta betaltjänstleverantörer från 
skyldigheten att erbjuda ett betalkonto 
med grundläggande funktioner. Sådana 
undantag får endast beviljas på grundval 
av objektiva och restriktiva kriterier, och 
får endast omfatta sådana 
betaltjänstleverantörer, vilkas 
affärsmodell inte har något kommersiellt 
syfte eller som inte erbjuder allmänna 
banktjänster till privatpersoner. 
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Alternativt kan undantag beviljas om det 
är motiverat med hänsyn till 
betalningsinstitutets beskaffenhet eller det 
sortiment av betaltjänster som 
betaltjänstleverantören tillhandahåller.

Or. de

Ändringsförslag 540
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna bör ha befogenhet 
att undanta följande kategorier från 
skyldigheten att tillhandahålla ett
grundläggande betalkonto:
– Betaltjänstleverantörer som bedriver sin 
verksamhet på icke-kommersiella grunder 
eller som inte erbjuder allmänna 
banktjänster till privatpersoner eller som 
kräver ett medlemskap baserat på 
specifika kriterier, exempelvis 
yrkestillhörighet.
– Betaltjänstleverantörer som under 
föregående år har utfört transaktioner 
sammanlagt motsvarande mindre än 
3 miljoner euro.

Or. de

Ändringsförslag 541
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstater får undanta 
betaltjänstleverantörer som bedriver sin 
verksamhet på icke-kommersiella grunder 
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eller kräver ett medlemskap baserat på 
specifika kriterier, exempelvis 
yrkestillhörighet, från kraven i punkt 1.

Or. de

Ändringsförslag 542
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska på grundval av 
principerna om transparens, icke-
diskriminering och proportionalitet kunna 
utnämna en, flera eller alla 
betaltjänstleverantörer. De åtgärder som 
ska vidtas av medlemsstaterna i detta 
avseende ska inte snedvrida konkurrensen 
mellan betaltjänstleverantörer, och ska 
utgå från principerna om transparens, 
icke-diskriminering och proportionalitet. 

Or. en

Motivering

Likvärdiga förutsättningar för konkurrensen bör garanteras.

Ändringsförslag 543
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att det 
finns ett system inom deras territorium 
som erbjuder betalkonton med 
grundläggande funktioner till 
konsumenterna.
Medlemsstaterna ska se till att det system 
som avses i första stycket uppfyller 
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följande villkor:
(a) Ett krav åläggs åtminstone de 
betaltjänstleverantörer som erbjuder 
betalkonton, inbegripet alla de tjänster 
som anges i artikel 16, att erbjuda och 
tillhandahålla betalkonton med 
grundläggande funktioner, förutom för de 
fall som anges i punkt 3.
(b) Betalkonton med grundläggande 
funktioner ska inte enbart erbjudas av 
betaltjänstleverantörer som endast 
tillhandahåller kontot online.
(c) En mekanism ska vara i bruk som gör 
det möjligt för konsumenter utan fast 
adress, asylsökande och konsumenter som 
inte beviljats uppehållstillstånd men vars 
utvisning inte är möjlig av rättsliga skäl 
att uppfylla kraven i kapitel II i 
direktiv 2005/60.
(d) En mekanism ska vara i bruk som ser 
till att sårbara konsumenter som saknar 
bankkonto samt rörliga konsumenter 
informeras om tillgången till betalkonton 
med grundläggande funktioner.
(e) Utövandet av rätten ska inte göras 
alltför svår eller betungande för 
konsumenten.
(f) En mekanism ska vara i bruk som gör 
det möjligt för betaltjänstleverantörer att 
på ett öppet, tillförlitligt och snabbt sätt 
kontrollera huruvida en konsument 
använder ett annat betalkonto i den 
medlemsstaten. När det inte är möjligt att 
använda elektroniska system för att 
fastställa huruvida en konsument 
använder ett annat konto i medlemsstaten 
ska betaltjänstleverantörer godta ett 
formellt intyg från konsumenten som ett 
tillförlitligt sätt att kontrollera att denne 
inte har ett annat betalkonto eller har 
avslutat ett sådant konto; om en 
konsument kan styrka att denne har 
begärt ett avslut av det nuvarande 
kontraktet eller om denne har instruerat 
betaltjänstleverantören att inleda en 
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bytestjänst i enlighet med detta direktiv.
(g) Medlemsstaterna ska se till att de 
bytestjänster som avses i artiklarna 10 och 
11 i detta direktiv tillämpas när en 
konsument önskar byta till ett betalkonto 
med grundläggande funktioner från ett 
annat betalkonto inom ramen för 
bytestjänsten.
(h) Medlemsstaterna ska vara berättigade 
att utesluta betaltjänstleverantörer (utöver 
de som anges i punkt b) från kravet att 
tillhandahålla betalkonton med 
grundläggande funktioner när ett sådant 
krav är objektivt motiverat med beaktande 
av betalningsinstitutets beskaffenhet eller 
den sorts betalningstjänster det 
tillhandahåller, och utan att det 
underminerar konsumenternas rätt till 
tillgång.

Or. en

Ändringsförslag 544
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter lagligen bosatta i unionen har 
rätt att öppna och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner hos den 
betaltjänstleverantör eller de 
betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1. Denna rätt ska gälla 
oberoende av konsumentens 
bosättningsort. Medlemsstaterna ska se till 
att det inte är alltför svårt eller betungande 
för konsumenten att utöva sin rätt. Innan 
ett betalkonto med grundläggande 
funktioner öppnas ska 
betaltjänstleverantören kontrollera om 
konsumenten redan innehar ett konto i 
deras territorium.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter lagligen bosatta i unionen har 
rätt att öppna och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner hos den 
betaltjänstleverantör eller de 
betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1, i den stat där de 
stadigvarande vistas. Denna rätt ska gälla 
oberoende av konsumentens 
bosättningsort. Konsumenten ska dock ha 
en koppling till betaltjänstleverantörens 
affärsområde och den medlemsstat där 
konsumenten avser att öppna ett 
grundläggande betalkonto. Denna
koppling ska vara en personlig 
anknytning som exempelvis innebär att 
konsumenten har sina huvudsakliga 
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intressen i området/landet, eller att det är 
konsumentens arbets- eller studieort. För 
att få utöva sin rätt till ett grundläggande 
betalkonto bör konsumenten inte redan 
ha ett betalkonto inom unionen samt 
bevisligen ha vägrats att öppna ett 
betalkonto. Om det inte går att använda 
elektroniska system för att avgöra om en 
konsument redan har ett betalkonto bör 
betaltjänstleverantören godta en 
deklaration från konsumenten som ett 
tillförlitligt sätt att kontrollera att de inte 
redan har ett betalkonto. Medlemsstaterna 
ska se till att det inte är alltför svårt eller 
betungande för konsumenten att utöva sin 
rätt. När det har fastställts att en 
konsument har rätt att öppna ett konto 
ska betaltjänstleverantören erbjuda denne 
ett betalkonto med grundläggande 
funktioner.

Or. de

Ändringsförslag 545
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter lagligen bosatta i unionen har 
rätt att öppna och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner hos den 
betaltjänstleverantör eller de 
betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1. Denna rätt ska gälla 
oberoende av konsumentens 
bosättningsort. Medlemsstaterna ska se till 
att det inte är alltför svårt eller betungande
för konsumenten att utöva sin rätt. Innan 
ett betalkonto med grundläggande 
funktioner öppnas ska 
betaltjänstleverantören kontrollera om 
konsumenten redan innehar ett konto i 

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter som bevisligen uppehåller 
sig lagligt i unionen har rätt att öppna och 
nyttja ett betalkonto med grundläggande 
funktioner hos den betaltjänstleverantör 
eller de betaltjänstleverantörer som 
identifierats enligt punkt 1. Denna rätt ska 
gälla alla konsumenter som kan visa att de 
har en koppling till medlemsstaten 
(t.ex. medborgarskap, bosättningsort, 
bostadsägande, arbetsort, nära 
familjerelation eller studieort), som 
tidigare fått avslag på en ansökan om att 
öppna ett konto med grundläggande 
funktioner hos en betaltjänstleverantör i 
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deras territorium. samma medlemsstat, och som inte redan 
innehar ett betalkonto i EU. 
Medlemsstaterna ska se till att det inte är 
alltför svårt eller betungande för 
konsumenten att utöva sin rätt. Innan ett 
betalkonto med grundläggande funktioner 
öppnas ska betaltjänstleverantören 
kontrollera om konsumenten redan innehar 
ett konto i EU. Vid kontrollen ska hänsyn 
tas till information och deklarationer från 
konsumenten.

Or. de

Ändringsförslag 546
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter lagligen bosatta i unionen 
har rätt att öppna och nyttja ett betalkonto 
med grundläggande funktioner hos den 
betaltjänstleverantör eller de 
betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1. Denna rätt ska gälla 
oberoende av konsumentens
bosättningsort. Medlemsstaterna ska se till 
att det inte är alltför svårt eller betungande 
för konsumenten att utöva sin rätt. Innan 
ett betalkonto med grundläggande 
funktioner öppnas ska 
betaltjänstleverantören kontrollera om 
konsumenten redan innehar ett betalkonto 
i deras territorium.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter som är bosatta i eller som 
kan styrka en tillräcklig förbindelse med 
den medlemsstat där 
betaltjänstleverantören finns och där de 
ansöker om tillgång till ett betalkonto med 
grundläggande funktioner har rätten att 
öppna och använda ett sådant konto hos 
den betaltjänstleverantör eller de 
betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1. Medlemsstaterna ska se till 
att konsumenter kan utöva sin rätt om de 
kan lämna information om 
affärsförbindelsens syfte och avsedda
form, vilket motiverar öppnandet av ett 
betalkonto i det territorium där 
betaltjänstleverantören finns och att detta
inte är alltför svårt eller betungande för 
konsumenten. Medlemsstaterna ska se till 
att rätten att öppna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner endast 
garanteras för de konsumenter som 
tidigare har nekats tillgång till ett 
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betalkonto i deras territorium.

Or. en

Motivering

Eftersom grundläggande betalkonton kan fungera som ett verktyg för att bekämpa ekonomisk 
utestängning finns det inget som motiverar att betaltjänstleverantörer förpliktigas att 
garantera betalkonton med grundläggande funktioner till de som har tillgång till ”vanliga” 
betalkonton. Dessutom är konsumentens bosättningsort eller förbindelse med det land där 
ansökan om ett grundläggande betalkonto görs av vikt för betaltjänstleverantören för att 
kunna uppfylla bestämmelserna om penningtvätt.

Ändringsförslag 547
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter lagligen bosatta i unionen har 
rätt att öppna och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner hos den 
betaltjänstleverantör eller de 
betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1. Denna rätt ska gälla 
oberoende av konsumentens 
bosättningsort. Medlemsstaterna ska se 
till att det inte är alltför svårt eller 
betungande för konsumenten att utöva sin 
rätt. Innan ett betalkonto med 
grundläggande funktioner öppnas ska 
betaltjänstleverantören kontrollera om 
konsumenten redan innehar ett konto i 
deras territorium.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter lagligen bosatta i unionen och 
som tidigare har nekats tillgång till ett 
vanligt betalkonto och som kan motivera 
en sann koppling till den medlemsstat där 
betaltjänstleverantören finns, har rätt att 
öppna och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner hos den 
betaltjänstleverantör eller de 
betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1, under förutsättning att 
konsumenten

(a) inte redan har ett betalkonto i den 
medlemsstaten,
(b) tillhandahåller:
(i) en försäkran på heder och samvete 
som kan användas av 
betaltjänstleverantörer som ett tillförlitligt 
sätt att intyga att denne inte redan har ett 
betalkonto med grundläggande 
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funktioner, eller
(ii) en försäkran från minst ett 
finansinstitut i den berörda 
medlemsstaten som styrker att denne i den 
berörda medlemsstaten har nekats ett 
betalkonto.

Or. en

Ändringsförslag 548
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter lagligen bosatta i unionen har 
rätt att öppna och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner hos den 
betaltjänstleverantör eller de 
betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1. Denna rätt ska gälla 
oberoende av konsumentens 
bosättningsort. Medlemsstaterna ska se 
till att det inte är alltför svårt eller 
betungande för konsumenten att utöva sin 
rätt. Innan ett betalkonto med 
grundläggande funktioner öppnas ska 
betaltjänstleverantören kontrollera om 
konsumenten redan innehar ett konto i 
deras territorium.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter lagligen bosatta i unionen och 
som kan bevisa en verklig anknytning till
betaltjänstleverantörens medlemsstat har 
rätt att öppna och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner hos den 
betaltjänstleverantör eller de 
betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1, förutsatt att konsumenten

(a) inte redan har ett betalkonto,
(b) tillhandahåller en försäkran på heder 
och samvete som betaltjänstleverantören 
kan använda som ett tillförlitligt sätt att 
kontrollera att konsumenten inte redan 
har ett betalkonto enligt ett 
ändamålsenligt test som bör visa ett klart 
behov av ett betalkonto med 
grundläggande funktioner.
Medlemsstaterna ska se till att det inte är 
alltför svårt eller betungande för 
konsumenten att utöva sin rätt.



PE516.959v02-00 74/161 AM\1002485SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 549
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter lagligen bosatta i unionen har 
rätt att öppna och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner hos den 
betaltjänstleverantör eller de 
betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1. Denna rätt ska gälla 
oberoende av konsumentens 
bosättningsort. Medlemsstaterna ska se till 
att det inte är alltför svårt eller betungande 
för konsumenten att utöva sin rätt. Innan 
ett betalkonto med grundläggande 
funktioner öppnas ska 
betaltjänstleverantören kontrollera om 
konsumenten redan innehar ett konto i 
deras territorium.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter lagligen bosatta i unionen har 
rätt att öppna och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner hos den 
betaltjänstleverantör eller de 
betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1. Denna rätt ska gälla 
oberoende av konsumentens 
bosättningsort, men är avhängig av att 
konsumenten har en verklig anknytning 
till betaltjänstleverantörens medlemsstat. 

Verklig anknytning kan fastställas i 
förväg för en medlemsstat där en person 
tänker bosätta sig eller börja arbeta. Ett 
konto kan öppnas på distans en månad i 
förväg vid uppvisande av bevis på den 
planerade bosättningen eller 
anställningen. I sådana fall ska personen 
inom ännu en månad inställa sig 
personligen för att bekräfta ändamålet 
med kontot på plats i medlemsstaten. 
Begränsningar kan införas på hur stora 
summor som får flyttas innan denna 
bekräftelse gjorts.
Medlemsstaterna ska se till att det inte är 
alltför svårt eller betungande för 
konsumenten att utöva sin rätt. Innan ett 
betalkonto med grundläggande funktioner 
öppnas ska betaltjänstleverantören 
kontrollera om konsumenten redan innehar 



AM\1002485SV.doc 75/161 PE516.959v02-00

SV

ett konto i deras territorium.

Or. en

Ändringsförslag 550
Udo Bullmann, Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter lagligen bosatta i unionen har 
rätt att öppna och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner hos den 
betaltjänstleverantör eller de 
betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1. Denna rätt ska gälla 
oberoende av konsumentens 
bosättningsort. Medlemsstaterna ska se till 
att det inte är alltför svårt eller betungande 
för konsumenten att utöva sin rätt. Innan 
ett betalkonto med grundläggande 
funktioner öppnas ska 
betaltjänstleverantören kontrollera om 
konsumenten redan innehar ett konto i 
deras territorium.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter som lagligen uppehåller sig i 
unionen, och personer som av faktiska 
eller rättsliga skäl inte kan utvisas och 
som inte beviljas uppehållstillstånd, har 
rätt att öppna och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner hos den 
betaltjänstleverantör eller de 
betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1. Denna rätt ska gälla 
oberoende av konsumentens 
bosättningsort. Medlemsstaterna ska se till 
att det inte är alltför svårt eller betungande 
för konsumenten att utöva sin rätt. Innan 
ett betalkonto med grundläggande 
funktioner öppnas ska 
betaltjänstleverantören kontrollera om 
konsumenten redan innehar ett aktivt och 
likvärdigt konto med samtliga funktioner 
enligt artikel 16 i deras territorium. Vid
kontrollen ska hänsyn tas till information 
från konsumenten. 
Betaltjänstleverantören får inte förlita sig 
enbart på uppgifter från 
kreditupplysningsföretag, om 
konsumenten kan framföra en rimlig 
motivering till varför dessa är felaktiga.

Or. de

Ändringsförslag 551
Udo Bullmann, Peter Simon
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter lagligen bosatta i unionen har 
rätt att öppna och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner hos den 
betaltjänstleverantör eller de 
betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1. Denna rätt ska gälla 
oberoende av konsumentens 
bosättningsort. Medlemsstaterna ska se till 
att det inte är alltför svårt eller betungande 
för konsumenten att utöva sin rätt. Innan 
ett betalkonto med grundläggande 
funktioner öppnas ska 
betaltjänstleverantören kontrollera om 
konsumenten redan innehar ett konto i 
deras territorium.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter som lagligen uppehåller sig i 
unionen, och personer som av faktiska 
eller rättsliga skäl inte kan utvisas och 
som inte beviljas uppehållstillstånd, har 
rätt att öppna och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner hos den 
betaltjänstleverantör eller de 
betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1. Denna rätt ska gälla 
oberoende av konsumentens 
bosättningsort. Medlemsstaterna ska se till 
att det inte är alltför svårt eller betungande 
för konsumenten att utöva sin rätt. Innan 
ett betalkonto med grundläggande 
funktioner öppnas ska 
betaltjänstleverantören kontrollera om 
konsumenten redan innehar ett konto i 
deras territorium.

Or. de

Ändringsförslag 552
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter lagligen bosatta i unionen har 
rätt att öppna och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner hos den 
betaltjänstleverantör eller de 
betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1. Denna rätt ska gälla 
oberoende av konsumentens 
bosättningsort. Medlemsstaterna ska se till 
att det inte är alltför svårt eller betungande 

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter lagligen bosatta i unionen har 
rätt att öppna och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner hos de 
betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1. Denna rätt ska gälla 
oberoende av konsumentens ekonomiska 
omständigheter och bosättningsort. 
Medlemsstaterna ska se till att det inte är 
alltför svårt eller betungande för 



AM\1002485SV.doc 77/161 PE516.959v02-00

SV

för konsumenten att utöva sin rätt. Innan 
ett betalkonto med grundläggande 
funktioner öppnas ska 
betaltjänstleverantören kontrollera om 
konsumenten redan innehar ett konto i 
deras territorium.

konsumenten att utöva sin rätt. Innan ett 
betalkonto med grundläggande funktioner 
öppnas ska betaltjänstleverantören 
kontrollera om konsumenten redan innehar 
ett konto i deras territorium.

Or. en

Ändringsförslag 553
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter lagligen bosatta i unionen har
rätt att öppna och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner hos den 
betaltjänstleverantör eller de 
betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1. Denna rätt ska gälla 
oberoende av konsumentens 
bosättningsort. Medlemsstaterna ska se till 
att det inte är alltför svårt eller betungande 
för konsumenten att utöva sin rätt. Innan 
ett betalkonto med grundläggande 
funktioner öppnas ska 
betaltjänstleverantören kontrollera om 
konsumenten redan innehar ett konto i 
deras territorium.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter lagligen bosatta i unionen har 
rätt att öppna och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner hos den 
betaltjänstleverantör eller de 
betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1. Denna rätt ska gälla 
oberoende av konsumentens 
bosättningsort. Medlemsstaterna ska se till 
att det inte är alltför svårt eller betungande 
för konsumenten att utöva sin rätt. Innan 
ett betalkonto med grundläggande 
funktioner öppnas ska 
betaltjänstleverantören, genom att be 
konsumenten skriva under en försäkran 
på heder och samvete, kontrollera om 
konsumenten redan innehar ett konto i 
deras territorium.

Or. en

Ändringsförslag 554
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter lagligen bosatta i unionen har 
rätt att öppna och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner hos den 
betaltjänstleverantör eller de 
betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1. Denna rätt ska gälla 
oberoende av konsumentens 
bosättningsort. Medlemsstaterna ska se till 
att det inte är alltför svårt eller betungande 
för konsumenten att utöva sin rätt. Innan 
ett betalkonto med grundläggande 
funktioner öppnas ska 
betaltjänstleverantören kontrollera om 
konsumenten redan innehar ett konto i 
deras territorium.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter lagligen bosatta i unionen har 
rätt att öppna och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner hos den 
betaltjänstleverantör eller de 
betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1. Medlemsstaterna ska se till 
att det inte är alltför svårt eller betungande 
för konsumenten att utöva sin rätt. Innan 
ett betalkonto med grundläggande 
funktioner öppnas ska 
betaltjänstleverantören kontrollera om 
konsumenten redan innehar ett konto i 
deras territorium. Medlemsstaterna ska se 
till att betaltjänstleverantören har rätt att 
förlita sig på konsumentens försäkran för 
att avgöra om han eller hon redan 
innehar ett konto i deras territorium.

Or. en

Motivering

Man ska kunna följa lagstiftningen mot penningtvätt, plikten om kundkännedom (KYC – know 
your costumer) och behöriga myndigheters riktlinjer även i denna fråga. Kontrollskyldigheten 
kan vara problematisk med tanke på banksekretessen, annan sekretess samt 
dataskyddslagstiftningen. Därför måste man kunna lita på den information man får från 
konsumenten.

Ändringsförslag 555
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter lagligen bosatta i unionen har 
rätt att öppna och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner hos den 
betaltjänstleverantör eller de 
betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1. Denna rätt ska gälla 

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter som är lagligen bosatta eller 
som lagligen vistas i unionen och personer 
som inte kan avvisas av sakliga eller 
rättsliga skäl och som inte beviljats 
uppehållstillstånd har rätt att öppna och 
nyttja ett betalkonto med grundläggande 



AM\1002485SV.doc 79/161 PE516.959v02-00

SV

oberoende av konsumentens 
bosättningsort. Medlemsstaterna ska se till 
att det inte är alltför svårt eller betungande 
för konsumenten att utöva sin rätt. Innan 
ett betalkonto med grundläggande 
funktioner öppnas ska 
betaltjänstleverantören kontrollera om 
konsumenten redan innehar ett konto i 
deras territorium.

funktioner hos den betaltjänstleverantör 
eller de betaltjänstleverantörer som 
identifierats enligt punkt 1. Denna rätt ska 
gälla oberoende av konsumentens 
bosättningsort. Medlemsstaterna ska se till 
att det inte är alltför svårt eller betungande 
för konsumenten att utöva sin rätt. Innan 
ett betalkonto med grundläggande 
funktioner öppnas ska
betaltjänstleverantören kontrollera om 
konsumenten redan innehar ett aktivt och 
likvärdigt konto i deras territorium med 
tillgång till samtliga funktioner som 
fastställs i artikel 16. För kontrollen 
måste betaltjänstleverantören ta hänsyn 
till den information som konsumenten 
tillhandahåller om sig själv. 
Betaltjänstleverantören får inte basera 
kontrollen enbart på officiella databaser 
om konsumenten har rimliga 
invändningar mot de uppgifter som finns i 
en databas.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att säkerställa effektiv tillgång till ett grundläggande betalkonto. 
Förslaget bygger på bidrag från den sociala plattformen och från den tyska 
sammanslutningen för oberoende organisationer för socialt arbete.

Ändringsförslag 556
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rätten att öppna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner ska gälla 
oberoende av konsumentens 
bosättningsort. Medlemsstaterna ska se 
till att det inte är alltför svårt eller 
betungande för konsumenten att utöva sin 
rätt. 
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Konsumenten måste också presentera sig 
personligen vid ett av 
betaltjänstleverantörens kontor i den 
medlemsstat konsumenten väljer.

Or. en

Ändringsförslag 557
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 20 fastställer nationella kriterier 
för när en konsument ska ha rätt att 
öppna ett betalkonto med grundläggande 
funktioner.
EBA ska utarbeta riktlinjer enligt 
artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 
för att bistå de behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 558
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om en konsument redan har ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i deras territorium och som ger 
konsumenten möjlighet att använda de 
betaltjänster som anges i artikel 17.1.

(a) Om en konsument redan har ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i deras territorium och som har 
använt en eller flera av de betaltjänster 
som anges i artikel 16 under de senaste 
tolv månaderna. För övrigt räknas 
konsumenten inte som innehavare av ett 
betalkonto om han eller hon kan bevisa 
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att en begäran om att kontot ska avslutas 
har lämnats in eller om banken 
uppmanats att utföra en bytestjänst i 
enlighet med kapitel III.

Or. en

Motivering

Consumers, working in an EU country may have to have a payment account in their home 
country and in the country where they work and often live as well. 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.

Ändringsförslag 559
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om en konsument redan har ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i deras territorium och som 
ger konsumenten möjlighet att använda de 
betaltjänster som anges i artikel 17.1.

(a) Om en konsument redan har ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i EU och som ger 
konsumenten möjlighet att använda de 
betaltjänster som anges i artikel 17.1. 
Konsumenter som kan styrka att ett 
tidigare gällande avtal hävts anses inte 
inneha ett betalkonto.

Or. de

Ändringsförslag 560
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om en konsument redan har ett (a) Om en konsument redan har ett 
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betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i deras territorium och som 
ger konsumenten möjlighet att använda de 
betaltjänster som anges i artikel 17.1.

betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i unionen och som ger 
konsumenten möjlighet att använda de 
betaltjänster som anges i artikel 17.1.

Or. de

Ändringsförslag 561
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om en konsument redan har ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i deras territorium och som ger 
konsumenten möjlighet att använda de 
betaltjänster som anges i artikel 17.1.

(a) Om en konsument redan har ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i deras territorium och som ger 
konsumenten möjlighet att använda de 
betaltjänster som anges i artikel 16.1.

Or. en

Ändringsförslag 562
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om en konsument redan har ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i deras territorium och som ger 
konsumenten möjlighet att använda de 
betaltjänster som anges i artikel 17.1.

(a) Om en konsument redan har ett
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i deras territorium och som ger 
konsumenten möjlighet att använda de 
betaltjänster som anges i artikel 16.1.

Or. en

Ändringsförslag 563
Sylvie Goulard
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om en konsument redan har ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i deras territorium och som ger 
konsumenten möjlighet att använda de 
betaltjänster som anges i artikel 17.1.

(a) Om en konsument redan har ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i deras territorium och som ger 
konsumenten möjlighet att använda de 
betaltjänster som anges i artikel 16.

Or. fr

Ändringsförslag 564
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om en konsument redan har ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i deras territorium och som ger 
konsumenten möjlighet att använda de 
betaltjänster som anges i artikel 17.1.

(a) Om en konsument redan har ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i deras territorium och som ger 
konsumenten möjlighet att använda de 
betaltjänster som anges i artikel 16.1.

Or. en

Ändringsförslag 565
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Om minst ett av de villkor som anges 
i artikel 18.2 a, c och d är uppfyllt.

Or. de

Ändringsförslag 566
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om de villkor som anges i kapitel II i 
direktiv 2005/60/EG inte är uppfyllda.

(b) Om den kundkontroll som genomförs i 
enlighet med artikel 8 i 
direktiv 2005/60/EG avslöjar en påtaglig 
risk för att kontot kommer att användas i 
strid med unionslagstiftningen.

Or. en

Motivering

Skälen till avslag måste bli mer specificerade. I artikel 8 i direktiv 2005/60/EG anges vad som 
ska ingå i kundkontrollen (identifiering av den faktiska ägaren och syftet med kontot samt 
kontroll av att ingen risk finns för penningtvätt, finansiering av terrorism, osv.).

Ändringsförslag 567
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om de villkor som anges i kapitel II i 
direktiv 2005/60/EG inte är uppfyllda.

(b) Om de villkor som anges i kapitel II i 
direktiv 2005/60/EG inte är uppfyllda och 
då i synnerhet konsumentens plikt att 
informera om det syfte och det avsedda 
förhållande som berättigar till öppnande 
av ett betalkonto i betaltjänstleverantörens 
medlemsstat där ansökan görs.

Or. en

Ändringsförslag 568
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om de villkor som anges i kapitel II i 
direktiv 2005/60/EG inte är uppfyllda.

(b) Om de villkor som anges i 
direktiv 2005/60/EG eller i annan relevant 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning inte är uppfyllda.

Or. en

Motivering

Lagstiftningen mot penningtvätt ska följas i sin helhet.

Ändringsförslag 569
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om konsumenten inom de senaste 
sex månaderna har fått ett betalkonto med 
grundläggande funktioner hos en annan 
betaltjänstleverantör uppsagt på grundval 
av de skäl som anges i artikel 18.2.

Or. de

Ändringsförslag 570
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Om en konsument inte kan styrka att 
han vägrats öppna ett betalkonto.

Or. de
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Ändringsförslag 571
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om en konsument inte kan bevisa att 
han eller hon tidigare nekats tillgång till 
ett ”vanligt” betalkonto.

Or. en

Ändringsförslag 572
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led ba och bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om en konsument avsiktligt lämnar 
felaktiga uppgifter för att få öppna 
betalkontot med grundläggande 
funktioner och korrekta uppgifter skulle 
ha lett till att konsumenten inte fick det.
(bb) Om betaltjänstleverantören tidigare 
har avslutat ett betalkontoavtal med 
konsumenten för att denne avsiktligt 
använt kontot för olaglig verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 573
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om en konsument inte kan bevisa att 
han eller hon tidigare nekats tillgång till 
ett ”vanligt” betalkonto.
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Or. en

Ändringsförslag 574
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om en konsument inte kan ge 
betaltjänstleverantören tydliga skäl till 
varför han eller hon skulle behöva ett 
betalkonto med grundläggande 
funktioner, i enlighet med villkoren som 
fastställts av behöriga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 575
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om det finansiella institutet inte 
skulle uppfylla sina skyldigheter när det 
gäller att förhindra penningtvätt och 
motarbeta finansiering av terrorism.

Or. en

Ändringsförslag 576
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – leden ba och bb (nya)



PE516.959v02-00 88/161 AM\1002485SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om det finns tungt vägande skäl till 
avslaget.
(bb) De tungt vägande skälen ska hänga 
samman med konsumenten och hans eller 
hennes tidigare beteende. Sådana skäl 
kan exempelvis vara att
(a) konsumenten har bedrivit kriminell 
verksamhet, som exempelvis bedrägeri,
(b) konsumenten har lämnat falska eller 
vilseledande uppgifter som lett till 
oberättigad tillgång till ett betalkonto med 
grundläggande funktioner,
(c) betaltjänstleverantören löper risk att 
stödja kriminell verksamhet,
(d) väsentliga och upprepade avtalsbrott, 
eller
(e) andra skäl liknande de som listas i 
led bb, led a–d.

Or. en

Ändringsförslag 577
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Om konsumenten inte kan styrka 
någon koppling till medlemsstaten.

Or. de

Ändringsförslag 578
Syed Kamall
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Om de villkor för uppsägning som 
anges i artikel 18.2 i detta direktiv inte har 
uppfyllts vid tiden för ansökan om 
betalkontot.

Or. en

Ändringsförslag 579
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Om konsumenten inte kan bestyrka 
verklig anknytning i enlighet med 
artikel 15.2.

Or. en

Ändringsförslag 580
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Om tillhandahållandet av kontot på 
annat sätt skulle stå i strid med nationell 
lag.

Or. en

Ändringsförslag 581
Sharon Bowles
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) Om betaltjänstleverantören 
misstänker att konsumenten kommer att 
använda kontot i otillåtna eller bedrägliga 
syften.

Or. en

Ändringsförslag 582
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) Om konsumenten lämnar falska 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 583
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led bd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bd) Om betaltjänstleverantören har 
objektivt motiverade skäl att misstänka att 
en konsument kommer att använda kontot 
i otillåtna eller bedrägliga syften.

Or. en
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Ändringsförslag 584
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led be (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(be) Om öppnandet av ett konto skulle 
leda till att betaltjänstleverantören bryter 
mot EU:s, FN:s eller andra 
internationella sanktionsbestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 585
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantören i de fall som anges i 
punkt 3 omedelbart underrättar 
konsumenten skriftligen och kostnadsfritt 
om att ansökan har avslagits, såvida inte en 
sådan underrättelse skulle skada den 
nationella säkerheten eller den allmänna 
ordningen.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantören i de fall som anges i 
punkt 3 omedelbart underrättar 
konsumenten skriftligen och kostnadsfritt 
om att ansökan har avslagits, såvida inte en 
sådan underrättelse skulle skada den 
nationella säkerheten eller den allmänna 
ordningen. I den skriftliga underrättelsen 
ska de konkreta skälen till avslaget anges. 
Konsumenten ska också informeras om 
minst ett kostnadsfritt eller ekonomiskt 
förmånligt sätt att överklaga beslutet eller 
få rådgivning, som den aktuella 
medlemsstaten erbjuder. Närmare detaljer 
kring innehållet i den skriftliga 
underrättelsen avgörs av varje enskild 
medlemsstat.

Or. de
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Ändringsförslag 586
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantören i de fall som anges i 
punkt 3 omedelbart underrättar 
konsumenten skriftligen och kostnadsfritt 
om att ansökan har avslagits, såvida inte en 
sådan underrättelse skulle skada den 
nationella säkerheten eller den allmänna 
ordningen.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantören i de fall som anges i 
punkt 3 omedelbart underrättar 
konsumenten skriftligen och kostnadsfritt 
om att ansökan har avslagits. Konkreta 
skäl till avslaget måste uttryckligen anges 
i dokumentet. Dessutom ska 
medlemsstaterna se till att konsumenten 
måste informeras om minst ett 
kostnadsfritt eller billigt alternativ för 
juridisk rådgivning och alternativa organ 
för tvistlösning, som ska finnas tillgänglig 
i varje medlemsstat. Dessa bestämmelser 
gäller inte om en sådan underrättelse 
skulle skada den nationella säkerheten eller 
den allmänna ordningen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att minska informationsasymmetrin som finns mellan 
betaltjänstleverantörer och konsumenter som ansöker om ett grundläggande betalkonto och 
därmed öka effektiviteten hos det grundläggande betalkontot. Förslaget bygger på bidrag 
från den sociala plattformen, den tyska sammanslutningen för skuldrådgivare, den tyska 
sammanslutningen för konsumentskyddsorganisationer (VZBV) och från den tyska 
sammanslutningen för oberoende organisationer för socialt arbete.

Ändringsförslag 587
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 4. Medlemsstaterna ska se till att 
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betaltjänstleverantören i de fall som anges i 
punkt 3 omedelbart underrättar 
konsumenten skriftligen och kostnadsfritt 
om att ansökan har avslagits, såvida inte en 
sådan underrättelse skulle skada den 
nationella säkerheten eller den allmänna 
ordningen.

betaltjänstleverantören i de fall som anges i 
punkt 3 omedelbart underrättar 
konsumenten skriftligen och kostnadsfritt 
om de konkreta skälen till att ansökan har 
avslagits, såvida inte en sådan underrättelse 
skulle skada den nationella säkerheten eller 
den allmänna ordningen.

I underrättelsen om avslag ska 
konsumenten informeras skriftligen om 
hur denne kan överklaga beslutet eller var 
denne kan få rådgivning avseende hur 
avslaget kan bestridas. Om det i en 
medlemsstat finns flera sätt att överklaga 
eller erhålla rådgivning ska 
underrättelsen innehålla skriftlig 
information om minst ett kostnadsfritt 
eller ekonomiskt förmånligt sätt att 
överklaga eller få rådgivning.

Or. de

Ändringsförslag 588
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantören i de fall som anges i 
punkt 3 omedelbart underrättar 
konsumenten skriftligen och kostnadsfritt 
om att ansökan har avslagits, såvida inte en 
sådan underrättelse skulle skada den 
nationella säkerheten eller den allmänna 
ordningen.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantören i de fall som anges i 
punkt 3 omedelbart underrättar 
konsumenten skriftligen och kostnadsfritt 
om att ansökan har avslagits och skälen till 
detta, såvida inte en sådan underrättelse 
skulle skada den nationella säkerheten eller 
den allmänna ordningen.

Or. en

Ändringsförslag 589
Sari Essayah, Sampo Terho
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantören i de fall som anges i 
punkt 3 omedelbart underrättar 
konsumenten skriftligen och kostnadsfritt 
om att ansökan har avslagits, såvida inte en 
sådan underrättelse skulle skada den 
nationella säkerheten eller den allmänna 
ordningen.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantören i de fall som anges i 
punkt 3 omedelbart underrättar 
konsumenten skriftligen och kostnadsfritt 
om att ansökan har avslagits, såvida inte en 
sådan underrättelse skulle skada den 
nationella säkerheten eller den allmänna 
ordningen eller bryta mot relevant 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 590
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Konsumenter som redan har ett 
betalkonto i medlemsstaten i fråga ska 
också kunna byta till ett grundläggande 
betalkonto med hjälp av bytestjänsten som 
behandlas i artikel 10.

Or. en

Ändringsförslag 591
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantören i de fall som avses 

utgår
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i punkt 3 b vidtar lämpliga åtgärder enligt 
kapitel III i direktiv 2005/60/EG.

Or. en

Ändringsförslag 592
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att tillgång 
till ett betalkonto med grundläggande 
funktioner inte beviljas på villkor att 
ytterligare tjänster köps.

6. Medlemsstaterna ska se till att tillgång 
till ett betalkonto med grundläggande 
funktioner inte beviljas på villkor att 
ytterligare tjänster eller aktier i 
betaltjänstleverantörens bolag köps.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att öka tillgängligheten till grundläggande betalkonton. Förslaget 
bygger på bidrag från den sociala plattformen och från den tyska sammanslutningen för 
oberoende organisationer för socialt arbete.

Ändringsförslag 593
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att tillgång 
till ett betalkonto med grundläggande 
funktioner inte beviljas på villkor att 
ytterligare tjänster köps.

6. Medlemsstaterna ska se till att tillgång 
till ett betalkonto med grundläggande 
funktioner inte beviljas på villkor att 
ytterligare tjänster köps eller på villkor att 
andelar i betaltjänstleverantörens bolag 
köps.

Or. de
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Ändringsförslag 594
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
betalkonto med grundläggande funktioner 
omfattar följande betaltjänster:

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
betalkonto med grundläggande funktioner 
omfattar följande tjänster:

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att öka effektiviteten hos det grundläggande betalkontot genom 
att bredda utbudet av tjänster som ingår i kontoavtalet. Förslaget bygger på bidrag från den 
europeiska konsumentorganisationen BEUC.

Ändringsförslag 595
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
betalkonto med grundläggande funktioner 
omfattar följande betaltjänster:

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
betalkonto med grundläggande funktioner 
omfattar följande tjänster:

Or. en

Ändringsförslag 596
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen



AM\1002485SV.doc 97/161 PE516.959v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
betalkonto med grundläggande funktioner 
omfattar följande betaltjänster:

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
betalkonto med grundläggande funktioner i 
den valuta som används i landet där 
betaltjänstleverantören är etablerad 
omfattar följande betaltjänster:

Or. en

Ändringsförslag 597
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
betalkonto med grundläggande funktioner 
omfattar följande betaltjänster:

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
betalkonto med grundläggande funktioner i 
den valuta som används i landet där 
betaltjänstleverantören är etablerad 
omfattar följande betaltjänster:

Or. en

Ändringsförslag 598
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
betalkonto med grundläggande funktioner 
omfattar följande betaltjänster:

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
betalkonto med grundläggande funktioner 
omfattar grundläggande betaltjänster. 
Medlemsstaterna ska beakta 
kommissionens 
rekommendation 2011/442/EU när man 
avgör vilka betaltjänster som är 
grundläggande:
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Or. en

Motivering

Detta bör regleras mindre exakt, men medlemsstaterna bör beakta rekommendationerna om 
grundläggande betalkonto när man avgör vilka typer av tjänster som ska ingå i paketet. På så 
sätt kan man ta större hänsyn till nationella skillnader mellan hur betaltjänster används. I 
Finland tillhandahålls grundläggande banktjänster också av banker som inte har några 
fysiska filialkontor eller inte hanterar kontanter på sina filialkontor.

Ändringsförslag 599
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Tjänster som möjliggör alla 
operationer som krävs för att öppna, 
nyttja och avsluta ett betalkonto.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 600
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Tjänster som möjliggör alla operationer 
som krävs för att öppna, nyttja och avsluta 
ett betalkonto.

(a) Tjänster som möjliggör alla operationer 
som krävs för att öppna, nyttja och avsluta 
ett checkkonto.

Or. en

Ändringsförslag 601
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Tjänster som möjliggör insättning av 
pengar på ett betalkonto.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 602
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Tjänster som möjliggör insättning av 
pengar på ett betalkonto.

(b) Tjänster som möjliggör insättning av 
kontanter på ett checkkonto.

Or. en

Ändringsförslag 603
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Tjänster som möjliggör insättning av 
pengar på ett betalkonto.

(b) Tjänster som möjliggör insättning av 
kontanter på ett betalkonto.

Or. en

Ändringsförslag 604
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Tjänster som möjliggör uttag av 
pengar inom unionen från ett betalkonto.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 605
Udo Bullmann, Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Tjänster som möjliggör uttag av pengar 
inom unionen från ett betalkonto.

(c) Tjänster som möjliggör uttag av pengar 
inom unionen från ett betalkonto, såväl 
över disk på betaltjänstleverantörens 
kontor som i bankomater, även efter 
kontorstid.

Or. de

Ändringsförslag 606
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Tjänster som möjliggör uttag av pengar 
inom unionen från ett betalkonto.

(c) Tjänster som möjliggör uttag av pengar 
från ett checkkonto, på bankkontor och i 
bankomater efter bankens kontorstid,
inom unionen från ett betalkonto.

Or. en

Ändringsförslag 607
Sylvie Goulard, Jean Lambert
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Tjänster som möjliggör uttag av pengar 
inom unionen från ett betalkonto.

(c) Tjänster som möjliggör uttag av pengar
inom unionen från ett betalkonto i 
expeditionsluckor och bankomater även 
efter kontorstid.

Or. fr

Ändringsförslag 608
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Tjänster som möjliggör uttag av pengar 
inom unionen från ett betalkonto.

(c) Tjänster som möjliggör uttag av pengar 
från ett betalkonto.

Or. en

Ändringsförslag 609
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Tjänster som möjliggör 
användningen av bankomater och 
bankterminaler efter 
betaltjänstleverantörens ordinarie 
kontorstid.

Or. en
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Motivering

Banker kan begränsa tillgången till bankomater och terminaler till sina öppettider vilket kan 
skapa problem för konsumenterna, i synnerhet de som inte har regelbunden tillgång till 
banktjänster online. Ändringsförslaget bygger på bidrag från BEUC, den tyska 
sammanslutningen för skuldrådgivare, den tyska sammanslutningen för oberoende 
organisationer för socialt arbete, den sociala plattformen och användargruppen för 
finansiella tjänster.

Ändringsförslag 610
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Månatliga kontoutdrag.

Or. en

Motivering

Månatliga kontoutdrag bör också vara en av de tjänster som ingår i det grundläggande 
betalkontot för att säkerställa att konsumenten är välinformerad om kostnaderna för kontot. 
Ändringsförslaget bygger på bidrag från BEUC.

Ändringsförslag 611
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utförande av följande 
betalningstransaktioner inom unionen:

utgår

(1) Autogirering.
(2) Betalningstransaktioner genom ett 
betalkort, även betalningar online.
(3) Gireringar.
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Or. en

Ändringsförslag 612
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Autogirering. (1) Autogirering i euro och i andra 
valutor.

Or. en

Motivering

Sepas regelverk syftar till att utveckla gemensamma EU-täckande betaltjänster. Detta direktiv 
spelar en avgörande roll för att nå målet och måste därför anpassas till Sepa. Sålunda bör 
transaktioner både i euro och i andra medlemsstaters valuta vara möjliga med ett 
grundläggande betalkonto inom EU. Ändringsförslaget bygger på bidrag från BEUC.

Ändringsförslag 613
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Autogirering. (1) Autogirering i euro och i andra 
valutor.

Or. en

Ändringsförslag 614
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Betalningstransaktioner genom ett (2) Betalningstransaktioner genom ett 
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betalkort, även betalningar online. bankkort med direkt debitering, även 
betalningar online.

Or. en

Ändringsförslag 615
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Betalningstransaktioner genom ett 
betalkort, även betalningar online.

(2) Betalningstransaktioner genom ett 
kreditkort, även betalningar online.

Or. en

Ändringsförslag 616
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Betalningstransaktioner genom ett 
betalkort, även betalningar online.

(2) Betalningstransaktioner i euro och i 
andra valutor genom ett betalkort, även 
betalningar online.

Or. en

Motivering

Sepas regelverk syftar till att utveckla gemensamma EU-täckande betaltjänster. Detta direktiv 
spelar en avgörande roll för att nå målet och måste därför anpassas till Sepa. Sålunda bör 
transaktioner både i euro och i andra medlemsstaters valuta vara möjliga med ett 
grundläggande betalkonto inom EU. Ändringsförslaget bygger på bidrag från BEUC.

Ändringsförslag 617
Evelyne Gebhardt



AM\1002485SV.doc 105/161 PE516.959v02-00

SV

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Betalningstransaktioner genom ett 
betalkort, även betalningar online.

(2) Betalningstransaktioner i euro och i 
andra valutor genom ett betalkort, även 
betalningar online.

Or. en

Ändringsförslag 618
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Betalningstransaktioner genom ett 
betalkort, även betalningar online.

(2) Betalningstransaktioner genom ett 
betalkort och betalningar online.

Or. en

Motivering

I fråga om just e-handel står kortbetalningar endast för en del av de betalningssätt som 
tillämpas i dag. För att innehavaren av ett grundläggande betalkonto verkligen ska kunna 
delta i online-betalningar måste han eller hon kunna använda ett betalningssätt som baseras 
på direkt debitering, som exempelvis det tyska ELV-systemet (Elektronisches 
Lastschriftverfahren). Ändringsförslaget bygger på bidrag från sammanslutningen för tyska 
detaljhandlare.

Ändringsförslag 619
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Gireringar. (3) Gireringar i euro och i andra valutor.

Or. en
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Motivering

Sepas regelverk syftar till att utveckla gemensamma EU-täckande betaltjänster. Detta direktiv 
spelar en avgörande roll för att nå målet och måste därför anpassas till Sepa. Sålunda bör 
transaktioner både i euro och i andra medlemsstaters valuta vara möjliga med ett 
grundläggande betalkonto inom EU. Ändringsförslaget bygger på bidrag från BEUC.

Ändringsförslag 620
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Gireringar. (3) Gireringar i euro och i andra valutor.

Or. en

Ändringsförslag 621
Udo Bullmann, Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Gireringar. (3) Gireringar och betalningsuppdrag vid 
terminaler eller över disk på bankens 
kontor, eller via den aktuella bankens 
ordinarie online-tjänster.

Or. de

Ändringsförslag 622
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Gireringar. (3) Gireringar och stående 
betalningsuppdrag vid bankterminaler, på 
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bankkontor och via det webbaserade 
banktjänstsystem som 
betaltjänstleverantören i fråga använder.

Or. en

Ändringsförslag 623
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Tillstånd för stående 
betalningsuppdrag och autogireringar i 
euro och i andra valutor.

Or. en

Ändringsförslag 624
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Stående betalningsuppdrag i euro 
och i andra valutor.

Or. en

Motivering

Sepas regelverk syftar till att utveckla gemensamma EU-täckande betaltjänster. Detta direktiv 
spelar en avgörande roll för att nå målet och måste därför anpassas till Sepa. Sålunda bör 
transaktioner både i euro och i andra medlemsstaters valuta vara möjliga med ett 
grundläggande betalkonto inom EU. Ändringsförslaget bygger på bidrag från BEUC.

Ändringsförslag 625
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får själva fastställa 
särskilda villkor för användningen av 
bankers online-tjänster.

Or. de

Ändringsförslag 626
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Autogireringar.

Or. fr

Ändringsförslag 627
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska för alla de 
tjänster som avses i punkt 1 fastställa ett 
lägsta antal operationer som ska erbjudas 
konsumenten för den eventuella avgift 
som avses i artikel 17. Det lägsta antalet 
operationer ska vara rimligt och förenligt 
med gängse kommersiell praxis i den 
berörda medlemsstaten.

utgår

Or. en

Motivering

Enligt artikel 17 ska avgiften vara rimlig, därför behöver detta inte upprepas här. 
Priskontroll leder till snedvridning av priserna och konkurrensproblem.
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Ändringsförslag 628
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska för alla de tjänster 
som avses i punkt 1 fastställa ett lägsta 
antal operationer som ska erbjudas 
konsumenten för den eventuella avgift 
som avses i artikel 17. Det lägsta antalet 
operationer ska vara rimligt och förenligt 
med gängse kommersiell praxis i den 
berörda medlemsstaten.

2. Medlemsstaterna ska se till att så länge 
konsumenten använder ett grundläggande 
betalkonto för personligt bruk ska det inte 
finnas några begränsningar för antalet 
operationer som ska erbjudas 
konsumenten i enlighet med de 
prissättningsregler som anges i artikel 17.

Or. en

Motivering

Om antalet operationer begränsas till färre än vad som kan anses som personligt bruk skulle 
konsumentens faktiska kostnad för ett betalkonto i slutändan kunna bli mycket hög. Detta 
skulle stå i strid med målet att minska ekonomisk utestängning.

Ändringsförslag 629
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska för alla de tjänster 
som avses i punkt 1 fastställa ett lägsta 
antal operationer som ska erbjudas 
konsumenten för den eventuella avgift som 
avses i artikel 17. Det lägsta antalet 
operationer ska vara rimligt och förenligt 
med gängse kommersiell praxis i den 
berörda medlemsstaten.

2. Medlemsstaterna ska för alla de tjänster 
som avses i punkt 1 fastställa ett lägsta 
antal operationer som ska erbjudas 
konsumenten för den eventuella avgift som 
avses i artikel 17. Det lägsta antalet 
operationer ska vara rimligt och förenligt 
med gängse kommersiell praxis i den 
berörda medlemsstaten och ska vara minst 
15 i månaden.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget syftar till att säkerställa att det grundläggande betalkontot verkligen tjänar 
användarnas intressen. Ändringsförslaget bygger på bidrag från den tyska sammanslutningen 
för skuldrådgivare, den sociala plattformen och den tyska sammanslutningen för oberoende 
organisationer för socialt arbete.

Ändringsförslag 630
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska för alla de tjänster 
som avses i punkt 1 fastställa ett lägsta 
antal operationer som ska erbjudas 
konsumenten för den eventuella avgift som 
avses i artikel 17. Det lägsta antalet 
operationer ska vara rimligt och förenligt 
med gängse kommersiell praxis i den 
berörda medlemsstaten.

2. Kommissionen ska för alla de tjänster 
som avses i punkt 1 fastställa ett lägsta 
antal operationer som ska erbjudas 
konsumenten för den eventuella avgift som 
avses i artikel 17. Det lägsta antalet 
operationer ska vara rimligt och förenligt 
med gängse kommersiell praxis i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 631
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska för alla de tjänster 
som avses i punkt 1 fastställa ett lägsta 
antal operationer som ska erbjudas 
konsumenten för den eventuella avgift som 
avses i artikel 17. Det lägsta antalet 
operationer ska vara rimligt och förenligt 
med gängse kommersiell praxis i den 
berörda medlemsstaten.

2. Kommissionen ska för alla de tjänster 
som avses i punkt 1 fastställa ett lägsta 
antal operationer som ska erbjudas 
konsumenten för den eventuella avgift som 
avses i artikel 17. Det lägsta antalet 
operationer ska vara rimligt och förenligt 
med gängse kommersiell praxis i 
Europeiska unionen.

Or. fr
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Ändringsförslag 632
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenten kan hantera och lägga upp 
betalningstransaktioner från sitt betalkonto 
med grundläggande funktioner genom 
betaltjänstleverantörens internetbaserade 
banksystem, när ett sådant är tillgängligt.

3. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenten kan hantera och lägga upp 
betalningstransaktioner från sitt betalkonto 
med grundläggande funktioner genom 
betaltjänstleverantörens bankkontor eller
internetbaserade banksystem, när ett sådant 
är tillgängligt. Av denna anledning ska 
betaltjänstleverantören tillhandahålla ett 
betalningsinstrument till konsumenten 
som gör det möjligt att lägga upp 
kontantlösa betalningar genom att 
använda ett Iban-nummer och en nyckel 
för banktjänster online som finns 
tillgänglig både i skriftlig form och i 
elektroniskt läsbar form, om så är 
tillämpligt.

Or. en

Motivering

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 amendment 
also aims at promoting the effective implementation of SEPA. It is based on a contribution by 
Association of German Retailers.

Ändringsförslag 633
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 3. Medlemsstaterna ska se till att 
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konsumenten kan hantera och lägga upp 
betalningstransaktioner från sitt betalkonto 
med grundläggande funktioner genom 
betaltjänstleverantörens internetbaserade 
banksystem, när ett sådant är tillgängligt.

konsumenten kan hantera och lägga upp 
betalningstransaktioner från sitt betalkonto 
med grundläggande funktioner genom 
betaltjänstleverantörens bankkontor och
internetbaserade banksystem, när ett sådant 
är tillgängligt.

Or. en

Ändringsförslag 634
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenten inte erbjuds någon
kontokredit i samband med betalkontot 
med grundläggande funktioner.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenten får tillgång till kontokredit i 
samband med betalkontot med 
grundläggande funktioner. Villkoren för 
att få tillgång till denna tjänst ska vara 
fullständigt klara och tydliga och 
godkända av betaltjänstleverantören och 
konsumenten. Rätten att få tillgång till 
kontokrediten ska vara beroende av 
betaltjänstleverantörens bedömning av 
konsumentens kreditvärdighet. Beloppet 
på kontokrediten ska begränsas till 
kontohavarens bruttoinkomst under en 
månad.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att ge kontohavare som har ett grundläggande betalkonto 
tillgång till en begränsad kontokredit på villkor att han eller hon har tillräcklig 
kreditvärdighet, något som ska bedömas av betaltjänstleverantören. Likaså bör konsumenter 
med begränsade men passande ekonomiska resurser tillåtas använda kontokredit. Detta 
ändringsförslag bygger på bidrag från den tyska sammanslutningen av 
konsumentskyddsorganisationer (VZBV) och det europeiska nätverket för kreditföreningar.
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Ändringsförslag 635
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenten inte erbjuds någon 
kontokredit i samband med betalkontot 
med grundläggande funktioner.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenten inte erbjuds någon 
kontokredit i samband med betalkontot 
med grundläggande funktioner. 
Medlemsstaterna bör dock, när så är 
lämpligt, kunna tillåta 
betaltjänstleverantörerna att erbjuda små 
övertrasseringar som en buffert för att 
täcka tillfälliga negativa saldon. 
Avgifterna för sådana övertrasseringar 
och för separata kreditprodukter bör vara 
öppna och åtminstone lika gynnsamma 
som betaltjänstleverantörens normala 
prispolitik.

Or. en

Ändringsförslag 636
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenten inte erbjuds någon 
kontokredit i samband med betalkontot 
med grundläggande funktioner.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenten inte erbjuds någon 
kontokredit i samband med betalkontot 
med grundläggande funktioner förutom 
buffertmöjligheter för mycket små belopp.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att det finns buffertmöjligheter för att gottgöra det faktum att konsumenten inte 
kan kontrollera vilka datum dragningar görs på kontot. Det handlar inte om någon kredit 
utan om ett buffertsystem för att transaktioner inte ska stoppas på grund av bristande medel.
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Ändringsförslag 637
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörerna tillhandahåller 
tillgänglig information, lokaler, 
bankomater och onlinefunktioner till alla 
konsumenter, och att de erbjuder 
alternativ till digitala tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 638
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 25 för att fastställa antalet 
operationer enligt punkt 2.

Or. fr

Ändringsförslag 639
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 1. Medlemsstaterna ska se till att 
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betaltjänstleverantörerna kostnadsfritt eller 
till en rimlig avgift erbjuder de tjänster som 
anges i artikel 16.

betaltjänstleverantörerna kostnadsfritt eller 
till en rimlig avgift erbjuder de tjänster som 
anges i artikel 16. Denna avgift bör i vilket 
fall som helst inte vara högre än de 
avgifter som tas ut för betaltjänster 
knutna till den reguljära betalkontotjänst 
som betaltjänstleverantören säljer till en 
majoritet av sina kunder.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att säkerställa att rimliga avgifter tas ut för ett 
grundläggande betalkonto. Det bygger på ett bidrag av den tyska sammanslutningen av 
konsumentskyddsorganisationer (VZBV), den tyska sammanslutningen för skuldrådgivare,
Europas sociala plattform och den tyska sammanslutningen för oberoende organisationer för 
socialt arbete.

Ändringsförslag 640
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörerna kostnadsfritt eller
till en rimlig avgift erbjuder de tjänster som 
anges i artikel 16.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörerna till en rimlig 
avgift erbjuder de tjänster som anges i 
artikel 16.

Or. en

Motivering

Det finns inga avgiftsfria betaltjänster.

Ändringsförslag 641
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörerna kostnadsfritt eller
till en rimlig avgift erbjuder de tjänster 
som anges i artikel 16.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörerna till en låg kostnad 
för konsumenten erbjuder de tjänster som 
anges i artikel 16.

Or. en

Ändringsförslag 642
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörerna kostnadsfritt eller 
till en rimlig avgift erbjuder de tjänster som 
anges i artikel 16.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörerna kostnadsfritt, eller 
till en rimlig avgift erbjuder de tjänster som 
anges i artikel 16. Tjänsterna ska erbjudas 
kostnadsfritt i synnerhet till 
låginkomsttagare som erhåller sociala 
förmåner.

Or. en

Ändringsförslag 643
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörerna kostnadsfritt eller 
till en rimlig avgift erbjuder de tjänster 
som anges i artikel 16.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörerna kostnadsfritt eller 
till en nominell avgift erbjuder de tjänster 
som anges i artikel 16.

Or. en
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Ändringsförslag 644
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
avgifter som tas ut av konsumenten för att 
konsumenten inte fullgjort sina åtaganden 
enligt ramavtalet är rimliga.

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
avgifter som tas ut av konsumenten för att 
konsumenten inte fullgjort sina åtaganden 
enligt ramavtalet är rimliga. Konsumenten 
ska inte åläggas några avgifter i 
situationer som denne inte har någon 
kontroll över, såsom återkommande 
betalningsuppdrag som avvisats på grund 
av sena inkommande betalningar.

Or. en

Motivering

Konsumenten bör inte betala någon avgift eller utdömas någon påföljd som uppkommer på 
grund av omständigheter som denne inte har någon kontroll över, såsom otillräckliga medel 
på kontot på grund av sen inbetalning av lön eller sociala förmåner (t.ex. återkommande 
autogireringar som alltid debiteras på samma datum). I sådana situationer bör inte 
betaltjänstleverantören debitera kunden avgifter för avvisade betalningar. Detta 
ändringsförslag bygger på ett bidrag från den europeiska konsumentorganisationen (Beuc).

Ändringsförslag 645
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
avgifter som tas ut av konsumenten för att 
konsumenten inte fullgjort sina åtaganden 
enligt ramavtalet är rimliga.

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
avgifter som tas ut av konsumenten för att 
konsumenten inte fullgjort sina åtaganden 
enligt ramavtalet är rimliga. I situationer 
som ligger utanför konsumentens kontroll 
ska denne inte debiteras några avgifter, 
t.ex. om återkommande betalningar 
avvisas på grund av sena inkommande 
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betalningar.

Or. en

Ändringsförslag 646
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
avgifter som tas ut av konsumenten för att 
konsumenten inte fullgjort sina åtaganden 
enligt ramavtalet är rimliga.

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
avgifter som tas ut av konsumenten för att 
konsumenten inte fullgjort sina åtaganden 
enligt ramavtalet är rimliga och aldrig 
högre än de avgifter som debiteras i 
enlighet med leverantörens vanliga 
prispolitik.

Or. en

Ändringsförslag 647
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska kräva att 
betaltjänstleverantörerna ska se till att 
betalkontot med grundläggande 
funktioner, av de produkter de erbjuder, 
alltid är det billigaste kontot som ger 
tillgång till de tjänster som anges i 
artikel 16.1.

Or. en

Motivering

Det hade varit ologiskt om leverantörerna hade haft rätt att agera så att konton med 
grundläggande funktioner blir dyrare än andra konton.
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Ändringsförslag 648
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I de fall då de tjänster som anges i 
artikel 16 inte tillhandahålls kostnadsfritt 
ska medlemsstaterna även se till att de 
behöriga myndigheterna fastställer en 
övre gräns för det sammanlagda belopp 
som debiteras konsumenten av en 
betaltjänstleverantör för de nominella 
avgifter som tas ut under ett år.

Or. en

Ändringsförslag 649
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska fastställa en 
rimlig övre gräns för det sammanlagda 
beloppet för de avgifter som under ett år 
debiteras konsumenten av en 
betaltjänstleverantör för de tjänster som 
avses i artikel 16.1.

Or. en

Ändringsförslag 650
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna se till att de behöriga 
myndigheterna fastställer vad som är en 
rimlig avgift enligt ett eller flera av 
följande kriterier:

utgår

(a) Nationella inkomstnivåer.
(b) Genomsnittliga avgifter som tas ut för 
betalkonton i den medlemsstaten.
(c) Totala kostnader för att tillhandahålla 
det grundläggande betalkontot.
(d) Nationella konsumentpriser.

Or. en

Ändringsförslag 651
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna se till att de behöriga 
myndigheterna fastställer vad som är en 
rimlig avgift enligt ett eller flera av 
följande kriterier:

3. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna fastställer vad 
som är en rimlig avgift enligt ett eller flera 
av följande eller ytterligare kriterier:

Or. de

Ändringsförslag 652
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna se till att de behöriga 
myndigheterna fastställer vad som är en 
rimlig avgift enligt ett eller flera av 

3. Medlemsstaterna se till att de behöriga 
myndigheterna fastställer vad som är en 
rimlig avgift, såväl som en rimlig övre 
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följande kriterier: gräns för det sammanlagda beloppet för 
de avgifter som tas ut under ett år, enligt 
ett eller flera av följande kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 653
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Nationella inkomstnivåer. (a) Nationella inkomstnivåer, särskilt med 
avseende på den genomsnittliga 
inkomsten för människor som riskerar att 
drabbas av fattigdom eller socialt 
utanförskap.

Or. en

Motivering

För att tillhandahållandet av grundläggande betalkonton ska vara av verklig betydelse måste 
människor från alla inkomstgrupper i samhället kunna ha råd med dem. I annat fall kommer 
den finansiella utslagningen bara att öka.

Ändringsförslag 654
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Totala kostnader för att tillhandahålla 
det grundläggande betalkontot.

(c) Kostnads-intäktsprofilen för att 
tillhandahålla det grundläggande 
betalkontot som ett komplement till det 
normala produktutbudet.

Or. en
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Ändringsförslag 655
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avgiften för ett betalkonto med 
grundläggande funktioner ska, i 
förhållande till samtliga andra produkter 
som en betaltjänstleverantör erbjuder och 
oavsett jämförelsegrund, baseras på 
kostnaden för det billigaste kontot för 
utförande av grundläggande 
betalningstransaktioner eller inte vara 
högre än avgiften för den kontomodell 
som den aktuella betaltjänstleverantören 
säljer mest av.

Or. de

Ändringsförslag 656
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. EBA ska utarbeta riktlinjer enligt 
artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 
för att bistå de behöriga myndigheterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 657
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. EBA ska utarbeta riktlinjer enligt 
artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 
för att bistå de behöriga myndigheterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 658
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantören ensidigt kan häva 
ett ramavtal enligt villkor som är
icke-diskriminerande och rimliga enligt 
tillämplig unionslagstiftning eller 
nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 659
Udo Bullmann, Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Betaltjänstleverantören får ensidigt häva 
ett ramavtal om minst ett av följande 
villkor är uppfyllda:

2. Betaltjänstleverantören får ensidigt häva 
ett ramavtal endast om minst ett av 
följande villkor är uppfyllda:

Or. de

Ändringsförslag 660
Sari Essayah
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Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Betaltjänstleverantören får ensidigt häva 
ett ramavtal om minst ett av följande 
villkor är uppfyllda:

2. Betaltjänstleverantören får ensidigt häva 
ett ramavtal, till exempel när följande
gäller:

Or. en

Motivering

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 sulkemista, oli kyseessä 
perusmaksutili tai ei. Miten otetaan huomioon esimerkiksi pankin velvollisuus estää 
maksujärjestelmien 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 koskeva 
lainsäädäntö (esim. UK/takavarikko) voidaan ottaa huomioon? Perusmaksutilitkään eivät ole 
erityisasemassa.Komission perusmaksutilisuosituksen resitaalin 8 kohdan mukaan suositus ei 
rajoita maksupalveluntarjoajan velvollisuutta irtisanoa tavanomaista maksutiliä koskeva 
sopi-mus erityisolosuhteissa asiaa koskevan unionin tai kansallisen lainsäädännön 
perusteella, esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin torjuntaa koskevan lainsäädännön tai 
rikosten torjuntaa ja tutkintaa koskevan lainsäädännön perusteella.

Ändringsförslag 661
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Betaltjänstleverantören får ensidigt häva 
ett ramavtal om minst ett av följande 
villkor är uppfyllda:

2. Betaltjänstleverantören får ensidigt häva 
ett ramavtal av tvingande skäl som ska 
fastställas av medlemsstaterna, och som 
ska inbegripa följande villkor:

Or. en
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Ändringsförslag 662
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Konsumenten har avsiktligt använt 
kontot för kriminell verksamhet.

(a) Konsumenten har avsiktligt använt eller 
missbrukat kontot för olagliga ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 663
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Konsumenten har avsiktligt använt 
kontot för kriminell verksamhet.

(a) Konsumenten har avsiktligt missbrukat
kontotjänsterna, inbegripet för kriminell 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 664
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Konsumenten har avsiktligt använt 
kontot för kriminell verksamhet.

(a) Konsumenten har använt eller 
missbrukat kontot för olagliga ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 665
Sari Essayah, Sampo Terho
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Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Det har inte förekommit några 
transaktioner på kontot under minst tolv 
på varandra följande månader.

utgår

Or. en

Motivering

Det är inte ovanligt att ett konto inte används under en längre tid. I Finland behöver inte en 
betaltjänstleverantör betala någon ränta om ett konto varit oanvänt i tio år. 
Kontoinnehavaren har fortfarande rätt att ta ut sitt tillgodohavande. Det är oklart om det är 
möjligt enligt lag för en bank att ensidigt avsluta ett konto.

Ändringsförslag 666
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Det har inte förekommit några 
transaktioner på kontot under minst tolv på 
varandra följande månader.

(b) Det har inte förekommit några 
transaktioner på kontot under minst tolv på 
varandra följande månader och inga 
avgifter till betaltjänstleverantören har 
betalats.

Or. de

Ändringsförslag 667
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Det har inte förekommit några 
transaktioner på kontot under minst tolv på 
varandra följande månader.

(b) Det har inte förekommit några 
transaktioner på kontot under minst 24 på 
varandra följande månader, under 
förutsättning att konsumenten har gett sitt 
samtycke.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att uppnå ett lämpligt tillhandahållande av det 
grundläggande betalkontot, vilket därmed skulle öka dess verkan. Det bygger på ett bidrag 
från den europeiska konsumentorganisationen (Beuc).

Ändringsförslag 668
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Det har inte förekommit några 
transaktioner på kontot under minst tolv på 
varandra följande månader.

(b) Det har inte förekommit några 
transaktioner på kontot under minst 24 på 
varandra följande månader.

Or. de

Ändringsförslag 669
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Konsumenten har avsiktligt lämnat 
felaktiga uppgifter för att få öppna 
betalkontot med grundläggande funktioner, 
och korrekta uppgifter skulle ha lett till att 
konsumenten hade saknat rätt att öppna ett 

Konsumenten har avsiktligt lämnat 
felaktiga uppgifter för att få öppna 
betalkontot med grundläggande funktioner, 
och korrekta uppgifter skulle ha lett till att 
konsumenten hade nekats att öppna ett 
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sådant konto. sådant konto.

Or. en

Ändringsförslag 670
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Konsumenten är inte längre lagligen 
bosatt i unionen eller har senare öppnat ett 
andra betalkonto i den medlemsstat där 
konsumenten redan innehar ett 
betalkonto med grundläggande funktioner.

(d) Konsumenten är inte längre lagligen 
bosatt i unionen eller har senare öppnat ett 
andra betalkonto med grundläggande 
funktioner i unionen.

Or. de

Ändringsförslag 671
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Konsumenten är inte längre lagligen 
bosatt i unionen eller har senare öppnat ett 
andra betalkonto i den medlemsstat där 
konsumenten redan innehar ett betalkonto 
med grundläggande funktioner.

(d) Konsumenten är inte längre lagligen 
bosatt i unionen, är bosatt i unionen men 
uppfyller inte kriterierna i artikel XX eller 
har senare öppnat ett andra betalkonto i den 
medlemsstat där konsumenten redan 
innehar ett betalkonto med grundläggande 
funktioner.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att uppnå ett lämpligt tillhandahållande av det 
grundläggande betalkontot, vilket därmed skulle öka dess verkan. Det bygger på ett bidrag av 
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Europas sociala plattform, den tyska sammanslutningen för skuldrådgivare och den tyska 
sammanslutningen för oberoende organisationer för socialt arbete.

Ändringsförslag 672
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Konsumenten är inte längre lagligen 
bosatt i unionen eller har senare öppnat ett 
andra betalkonto i den medlemsstat där 
konsumenten redan innehar ett 
betalkonto med grundläggande 
funktioner.

(d) Konsumenten uppehåller sig inte 
längre lagligen i unionen eller har senare 
öppnat ett andra betalkonto i EU.

Or. de

Ändringsförslag 673
Udo Bullmann, Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Konsumenten är inte längre lagligen 
bosatt i unionen eller har senare öppnat ett 
andra betalkonto i den medlemsstat där 
konsumenten redan innehar ett betalkonto 
med grundläggande funktioner.

(d) Konsumenten uppehåller sig inte 
längre lagligen i unionen eller har senare 
öppnat ett andra betalkonto i den 
medlemsstat där konsumenten redan 
innehar ett betalkonto med grundläggande 
funktioner.

Or. de

Ändringsförslag 674
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Konsumenten utsätter 
betaltjänstleverantörens personal eller 
kunder för grova trakasserier eller 
allvarliga risker.

Or. de

Ändringsförslag 675
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Konsumentens agerande leder till att 
kreditinstitutets personal eller andra 
kunder utsätts för oacceptabelt grova 
trakasserier eller oacceptabelt allvarliga 
risker.

Or. de

Ändringsförslag 676
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Konsumenten besvärar andra kunder 
eller bankens anställda på ett ohövligt 
sätt, eller utsätter dem för fara.

Or. en

Ändringsförslag 677
Philippe De Backer
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Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Konsumenten bryter upprepade 
gånger eller på ett betydande sätt mot 
något villkor i avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 678
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Konsumenten överträder andra 
bestämmelser i avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 679
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Konsumenten tillhandahöll falsk 
eller vilseledande information som är 
nödvändig för avtalsförhållandet.

Or. en

Ändringsförslag 680
Philippe De Backer
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Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Det kan inte garanteras att banken 
kommer att erhålla de sedvanliga avgifter 
som avtalats för hanteringen och bruket 
av kontot.

Or. en

Ändringsförslag 681
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Konsumenten gjorde sig skyldig till 
ett väsentligt kontraktsbrott.

Or. en

Ändringsförslag 682
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dc) Konsumenten bryter på något annat 
sätt mot avtalsarrangemangen.

Or. en

Ändringsförslag 683
Sari Essayah
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Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dc) Konsumenten har avslagit ett 
erbjudande om ändrade villkor som 
lämnats av betaltjänstleverantören i 
enlighet med direktiv 2007/64/EG.

Or. en

Ändringsförslag 684
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I dessa och liknande fall har 
betaltjänstleverantören rätt att häva 
avtalet med omedelbar verkan eller så 
snart som möjligt.

Or. en

Motivering

Kundens beteende kan göra det nödvändigt att omedelbart avsluta kontot. Man måste ta med i 
beräkningen betaltjänstleverantörernas plikt att bekämpa olaglig användning av 
betalsystemen. Hur blir det med listorna för bekämpning av penningtvätt och frysning av 
tillgångar, det europeiska föreläggandet om bevarande av bankkontotillgångar, etc.? Detta 
noteras i skäl 8, till exempel när det gäller terrorism eller bekämpning av penningtvätt.

Ändringsförslag 685
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Betaltjänstleverantörens rätt att häva 
ett ramavtal påverkar inte förpliktelsen att 
häva avtalet eller avbryta 
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tillhandahållandet av tjänsten i enlighet 
med tillämplig unionslagstiftning eller 
nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 686
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som häver ett avtal 
om betalkonto med grundläggande 
funktioner skriftligen och kostnadsfritt 
underrättar konsumenten om skälen och 
motiveringen till hävandet minst två 
månader innan hävandet träder i kraft.

3. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som häver ett avtal 
om betalkonto med grundläggande 
funktioner skriftligen och kostnadsfritt 
underrättar konsumenten om skälen och 
motiveringen till hävandet minst två 
månader innan hävandet träder i kraft. 
Bevisbördan ska ligga på 
betaltjänstleverantören. Dessutom ska 
medlemsstaterna se till att konsumenterna 
måste informeras om åtminstone en 
juridisk rådgivningstjänst som är 
kostnadsfri eller finns att tillgå till ett lågt 
pris, eller om det organ för alternativ 
tvistlösning som är tillgängligt i respektive 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att uppnå ett lämpligt tillhandahållande av det 
grundläggande betalkontot, vilket därmed skulle öka dess verkan. Det bygger på ett bidrag av 
den europeiska konsumentorganisationen (Beuc), Europas sociala plattform, den tyska 
sammanslutningen för skuldrådgivare och den tyska sammanslutningen för organisationer för 
oberoende socialt arbete.

Ändringsförslag 687
Olle Ludvigsson
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Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som häver ett avtal 
om betalkonto med grundläggande 
funktioner skriftligen och kostnadsfritt 
underrättar konsumenten om skälen och 
motiveringen till hävandet minst två 
månader innan hävandet träder i kraft.

3. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som häver ett avtal 
om betalkonto med grundläggande 
funktioner skriftligen och kostnadsfritt 
underrättar konsumenten om skälen och 
motiveringen till hävandet och om de 
tillgängliga mekanismerna för alternativ 
tvistlösning minst två månader innan 
hävandet träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 688
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som häver ett avtal 
om betalkonto med grundläggande 
funktioner skriftligen och kostnadsfritt 
underrättar konsumenten om skälen och 
motiveringen till hävandet minst två 
månader innan hävandet träder i kraft.

3. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som häver ett avtal 
om betalkonto med grundläggande 
funktioner skriftligen och kostnadsfritt 
underrättar konsumenten om skälen och 
motiveringen till hävandet minst två 
månader innan hävandet träder i kraft. I 
den skriftliga underrättelsen ska 
konsumenten informeras om minst ett 
kostnadsfritt eller ekonomiskt förmånligt 
sätt att överklaga beslutet eller få 
rådgivning, som den aktuella 
medlemsstaten erbjuder. Närmare detaljer 
kring innehållet i den skriftliga 
underrättelsen avgörs av varje enskild 
medlemsstat.

Or. de
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Ändringsförslag 689
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som häver ett avtal 
om betalkonto med grundläggande 
funktioner skriftligen och kostnadsfritt 
underrättar konsumenten om skälen och 
motiveringen till hävandet minst två 
månader innan hävandet träder i kraft.

3. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som häver ett avtal 
om betalkonto med grundläggande 
funktioner skriftligen och kostnadsfritt 
underrättar konsumenten om skälen och 
motiveringen till hävandet minst två 
månader innan hävandet träder i kraft, 
under förutsättning att en sådan 
underrättelse inte strider mot den 
nationella säkerhetspolitiken eller den 
nationella offentliga politiken.

Or. en

Ändringsförslag 690
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som häver ett avtal 
om betalkonto med grundläggande 
funktioner skriftligen och kostnadsfritt 
underrättar konsumenten om skälen och 
motiveringen till hävandet minst två 
månader innan hävandet träder i kraft.

3. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som häver ett avtal 
om betalkonto med grundläggande 
funktioner skriftligen och kostnadsfritt 
underrättar konsumenten om skälen och 
motiveringen till hävandet minst två 
månader innan hävandet träder i kraft, 
under förutsättning att konsumenten inte 
misstänks för att använda betalkontot för 
brottslig eller bedräglig verksamhet. Om 
så är fallet får kontraktet hävas med 
omedelbar verkan.

Or. en
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Ändringsförslag 691
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som häver ett avtal 
om betalkonto med grundläggande 
funktioner skriftligen och kostnadsfritt 
underrättar konsumenten om skälen och 
motiveringen till hävandet minst två 
månader innan hävandet träder i kraft.

3. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som häver ett avtal 
om betalkonto med grundläggande 
funktioner skriftligen och kostnadsfritt 
underrättar konsumenten om skälen och 
motiveringen till hävandet innan hävandet 
träder i kraft, om inte annat föreskrivs i 
den tillämpliga unionslagstiftningen eller 
nationella lagstiftningen.

Or. en

Motivering

Det kan vara förbjudet enligt annan lagstiftning att informera kunden (bekämpning av 
penningtvätt, polislag, etc.). Eftersom artikel 18.1 hänvisar till den tidsgräns som fastställs i 
betaltjänstdirektivet (minst två månader) är det onödigt att hänvisa till detta här. Om det 
hade funnits undantag till uppsägningstiden hade dessa definierats i artikel 18.2.

Ändringsförslag 692
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 19 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmän information om betalkonton med 
grundläggande funktioner

Insyn och informationskrav

Or. en

Ändringsförslag 693
Peter Simon, Udo Bullmann



PE516.959v02-00 138/161 AM\1002485SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörerna ger 
konsumenterna tillgång till information om 
de särskilda funktionerna hos det 
betalkonto med grundläggande funktioner 
som erbjuds, åtföljande avgifter och 
nyttjandevillkor. Medlemsstaterna ska 
också se till att konsumenterna informeras 
om att det inte är obligatoriskt att köpa 
ytterligare tjänster för att få tillgång till ett 
betalkonto med grundläggande funktioner.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörerna aktivt ger 
konsumenterna tillgång till information om 
de särskilda funktionerna hos det 
betalkonto med grundläggande funktioner 
som erbjuds, åtföljande avgifter och 
nyttjandevillkor. Informationen ska vara 
skriftlig och lätt att hitta på 
betaltjänstleverantörens webbplats.
Medlemsstaterna ska också se till att 
konsumenterna informeras om att det inte 
är obligatoriskt att köpa ytterligare tjänster 
för att få tillgång till ett betalkonto med 
grundläggande funktioner.

Or. de

Ändringsförslag 694
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörerna ger 
konsumenterna tillgång till information om
de särskilda funktionerna hos det 
betalkonto med grundläggande funktioner 
som erbjuds, åtföljande avgifter och 
nyttjandevillkor. Medlemsstaterna ska 
också se till att konsumenterna informeras 
om att det inte är obligatoriskt att köpa 
ytterligare tjänster för att få tillgång till ett 
betalkonto med grundläggande funktioner.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörerna ger 
konsumenterna tillgång till lättillgänglig
information och lämplig hjälp rörande de 
särskilda funktionerna hos det betalkonto 
med grundläggande funktioner som 
erbjuds, åtföljande avgifter och 
nyttjandevillkor. Medlemsstaterna ska 
också se till att konsumenterna informeras 
om att det inte är obligatoriskt att köpa 
ytterligare tjänster för att få tillgång till ett 
betalkonto med grundläggande funktioner.

Or. en
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Ändringsförslag 695
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska stödja initiativ 
för att förbättra den finansiella 
utbildningen, till exempel i skolor. Risken 
att bli finansiellt utestängd ska minimeras 
för alla konsumenter. Vidare ska initiativ 
hos betaltjänstleverantörer, som går ut på 
att kombinera tillhandahållandet av 
betalkonton med grundläggande 
funktioner med finansiell utbildning, 
främjas.

Or. de

Ändringsförslag 696
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna bör uppmana 
utbildningsinstitutioner och rådgivande 
instanser att utforma särskilda 
assistanstjänster för att hjälpa de mest 
utsatta kunderna att hantera sina 
finansiella medel på ett ansvarsfullt sätt 
och stödja dem i förvaltningen av dessa 
medel. Medlemsstaterna bör främja denna 
typ av åtgärder och även verka för att 
förbättra den finansiella utbildningen 
inom skolväsendet.

Or. de
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Ändringsförslag 697
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
åtgärder vidtas för att stöd ska ges till 
utsatta människor i frågor som rör budget 
och överskuldsättning. 

Or. fr

Ändringsförslag 698
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att de 
betaltjänstleverantörer som är ålagda att 
tillhandahålla betalkonton med 
grundläggande funktioner offentliggör 
data på årlig basis om hur många 
ansökningar om betalkonton med 
grundläggande funktioner som har 
inkommit, hur många av dessa som har 
avslagits, samt hur många grundläggande 
betalkonton som har öppnats och 
avslutats under året i fråga. Dessa 
uppgifter bör analyseras och 
offentliggöras med avseende på följande 
kategorier: inkomst, sysselsättningsstatus, 
etniskt ursprung, ålder, kön och 
funktionsnedsättning. Där så är lämpligt 
bör de relevanta uppgifterna insamlas och 
offentliggöras på tre nivåer:
(a) Bankfilialnivå/bankkontorsnivå.
(b) Inkluderingsbedömningsområdesnivå, 
vilken bör bygga på det lämpliga och 
relevanta bedömningsområde som 
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medlemsstaterna har kommit överens om.
(c) Företagsnivå, på vilken uppgifterna 
bör läggas samman från filial- och 
bedömningsområdesnivåerna för att 
möjliggöra en övergripande bedömning 
av hur väl banken har presterat.

Or. en

Ändringsförslag 699
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna offentliggör, 
inklusive på sina webbplatser, en 
redovisning av hur väl varje bank har 
presterat när det gäller efterlevnaden av 
kravet på rätt till tillgång. I detta syfte ska 
de berörda betaltjänstleverantörerna 
bedömas oberoende av varandra med 
avseende på hur väl de presterar när det 
gäller att tillhandahålla betalkonton med 
grundläggande funktioner, och en 
betygsättning av de tio största bankerna 
sett till marknadsandel ska offentliggöras 
årligen. Alla relevanta uppgifter ska 
överlämnas till kommissionen och till 
Europeiska bankmyndigheten (EBA).

Or. en

Ändringsförslag 700
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De myndigheter som avses i punkt 1 ska 
ha alla befogenheter som krävs för att 
fullgöra sina uppdrag. När mer än en 
behörig myndighet bemyndigas att 
säkerställa och övervaka att detta direktiv 
följs effektivt ska medlemsstaterna se till 
att de myndigheterna har ett nära 
samarbete, så att de kan fullgöra sina 
respektive uppdrag effektivt.

2. De myndigheter som avses i punkt 1 ska 
ha alla befogenheter som krävs för att 
fullgöra sina uppdrag. När mer än en 
behörig myndighet bemyndigas att 
säkerställa och övervaka att detta direktiv 
följs effektivt ska medlemsstaterna se till 
att de myndigheterna har ett nära 
samarbete, så att de kan fullgöra sina 
respektive uppdrag effektivt. Dessa 
myndigheter ska ha ett nära samarbete 
med de behöriga myndigheterna i andra 
medlemsstater för att säkerställa en 
korrekt och fullständig tillämpning av de 
åtgärder som fastställs i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 701
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De myndigheter som avses i punkt 1 
ska regelbundet rådfråga de berörda 
aktörerna, inklusive 
konsumentrepresentanter, för att 
säkerställa och övervaka att detta direktiv 
följs effektivt, utan att detta påverkar 
oberoendeklausulen som avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 702
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 21 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
representationen av leverantörer, 
konsumenter och andra användare är 
jämbördig inom organen för alternativ 
tvistlösning.

Or. en

Motivering

Denna ändring syftar till att skapa en jämbördig representation av nyckelpersoner inom 
organen för alternativ tvistlösning. Ändringen grundar sig på ett bidrag från BEUC.

Ändringsförslag 703
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 21 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
betalkontoleverantörer åtar sig att 
använda sig av minst ett eller flera organ 
för alternativ tvistlösning.

Or. en

Ändringsförslag 704
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 21 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska se till att 
betalkontoleverantörer informerar 
konsumenten om vilka alternativa 
tvistlösningsorgan de har tillgång till och 
som är behöriga att lösa eventuella tvister 
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mellan dem själva och konsumenterna. 
De ska även ange huruvida de åtagit sig 
eller är skyldiga att använda sig av dessa 
organ för att lösa tvister med 
konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 705
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 21 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Den information som avses i punkt 1b 
ska anges på ett tydligt, begripligt och 
lättillgängligt sätt på leverantörens 
webbplats, om en sådan finns, och i de 
allmänna villkoren för köpe- eller 
tjänsteavtal mellan leverantören och en 
konsument.

Or. en

Ändringsförslag 706
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 21 – stycke 1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Medlemsstaterna kan upprätthålla 
eller införa alternativa förfaranden för 
tvistlösningar som hanterar identiska eller 
liknande tvister mellan en 
betalkontoleverantör och flera kunder på 
samma gång. Systemen för alternativ 
tvistlösning för både enskild och kollektiv 
talan och prövning ska komplettera 
varandra, och systemen bör inte utesluta 
varandra.
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Or. en

Ändringsförslag 707
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Ekonomiska sanktioner ska i största 
möjliga utsträckning fastställas på 
europeisk nivå så att de nationella 
bestämmelserna som antas i detta direktiv 
kan tillämpas effektivt.
Medlemsstaterna ska se till att 
administrativa åtgärder och sanktioner 
offentliggörs systematiskt av de behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 708
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23 utgår
Delegerade akter

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 25 med avseende på artikel 3.4.

Or. de

Ändringsförslag 709
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23 utgår
Delegerade akter

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 25 med avseende på artikel 3.4.

Or. en

Motivering

Ser man till de administrativa kostnader som uppstår är det inte klart att processen för 
standardiserad terminologi ger några verkliga fördelar.

Ändringsförslag 710
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23 utgår
Delegerade akter

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 25 med avseende på artikel 3.4.

Or. en

Ändringsförslag 711
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24 utgår
Utövande av delegering
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1. Kommissionens rätt att anta delegerade 
akter gäller på de villkor som fastställs i 
denna artikel.
2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 23 ska ges på obestämd tid 
från och med den dag då detta direktiv 
träder i kraft.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 23 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallande innebär 
att delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet upphör att gälla. Det får 
verkan dagen efter det att beslutet har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid en senare 
tidpunkt som anges i beslutet. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska kommissionen samtidigt 
delge Europaparlamentet och rådet 
denna.
5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 23 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. de

Ändringsförslag 712
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 24
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24 utgår
Utövande av delegering

1. Kommissionens rätt att anta delegerade 
akter gäller på de villkor som fastställs i 
denna artikel.
2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 23 ska ges på obestämd tid 
från och med den dag då detta direktiv 
träder i kraft.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 23 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallande innebär 
att delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet upphör att gälla. Det får 
verkan dagen efter det att beslutet har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid en senare 
tidpunkt som anges i beslutet. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska kommissionen samtidigt 
delge Europaparlamentet och rådet 
denna.
5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 23 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en
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Motivering

Ser man till de administrativa kostnader som uppstår är det inte klart att processen för 
standardiserad terminologi ger några verkliga fördelar.

Ändringsförslag 713
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24 utgår
Utövande av delegering

1. Kommissionens rätt att anta delegerade 
akter gäller på de villkor som fastställs i 
denna artikel.
2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 23 ska ges på obestämd tid 
från och med den dag då detta direktiv 
träder i kraft.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 23 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallande innebär 
att delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet upphör att gälla. Det får 
verkan dagen efter det att beslutet har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid en senare 
tidpunkt som anges i beslutet. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska kommissionen samtidigt 
delge Europaparlamentet och rådet 
denna.
5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 23 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
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Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 714
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25 utgår
Genomförandeakter

1. När kommissionen antar 
genomförandeakter enligt artiklarna 4 
och 5 ska den biträdas av Europeiska 
bankkommittén, inrättad genom 
kommissionens beslut 2004/10/EG. 
Denna kommitté ska vara en kommitté i 
den mening som avses i förordning (EU) 
nr 182/2011.
2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

Or. de

Ändringsförslag 715
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 25
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25 utgår
Genomförandeakter

1. När kommissionen antar 
genomförandeakter enligt artiklarna 4 
och 5 ska den biträdas av Europeiska 
bankkommittén, inrättad genom 
kommissionens beslut 2004/10/EG. 
Denna kommitté ska vara en kommitté i 
den mening som avses i förordning (EU) 
nr 182/2011.
2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 716
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 26 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ge kommissionen 
information om följande frågor, första 
gången inom tre år efter ikraftträdandet av 
detta direktiv och därefter vartannat år:

Medlemsstaterna ska ge kommissionen 
information om följande frågor, första 
gången inom tre år efter ikraftträdandet av 
detta direktiv och därefter årligen:

Or. de

Ändringsförslag 717
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 26 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ge kommissionen 
information om följande frågor, första 
gången inom tre år efter ikraftträdandet av 

Medlemsstaterna ska ge kommissionen 
information om följande frågor, första 
gången inom två år efter ikraftträdandet av 
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detta direktiv och därefter vartannat år: detta direktiv och därefter vartannat år:

Or. en

Ändringsförslag 718
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 26 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Antalet betalkonton med 
grundläggande funktioner som har öppnats, 
antalet ansökningar som har avslagits och 
skälen till detta samt åtföljande avgifter.

(d) Antalet betalkonton med 
grundläggande funktioner som har öppnats, 
längden på innehavet av sådana konton, 
antalet ansökningar som har avslagits och 
antalet uppsägningar och skälen till detta 
samt åtföljande avgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 719
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 26 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Åtgärder som har vidtagits för att 
stöd ska ges till utsatta människor i frågor 
som rör budget och överskuldsättning.

Or. fr

Ändringsförslag 720
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska inom fem år från 1. Kommissionen ska inom tre år från 
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ikraftträdandet av detta direktiv överlämna 
en rapport till Europaparlamentet och rådet 
om tillämpningen av detta direktiv, vid 
behov åtföljd av ett förslag.

ikraftträdandet av detta direktiv överlämna 
en rapport till Europaparlamentet och rådet 
om tillämpningen av detta direktiv, vid 
behov åtföljd av ett förslag.

Or. en

Motivering

I dag utvecklas tekniken och affärsmodellerna inom betalningssektorn mycket snabbt. För att 
den rättsliga ramen ska vara uppdaterad vore det därför rimligt att göra översynen tidigare 
än efter fem år.

Ändringsförslag 721
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vidare ska kommissionen om så är 
lämpligt lägga fram översynen av 
direktivet samtidigt som och i samma 
dokument som betaltjänstdirektivet, 
konsumentkreditdirektivet och 
förordningen om förmedlingsavgifter för 
kortbaserade betalningstransaktioner.
Rapporten ska innehålla följande:
(a) En förteckning över alla 
överträdelseförfaranden som 
kommissionen inlett rörande felaktigt 
genomförande av detta direktiv.
(b) En bedömning av direktivets 
konsekvenser för harmoniseringen och 
integrationen av marknaden för 
banktjänster till konsumenter inom 
unionen och om konkurrensen och de 
genomsnittliga avgiftsnivåerna i 
medlemsstaterna.
(c) Strategier för att öka transparensen
om betaltjänstleverantörers kvalitet och 
jämförbarhet inom unionen, inbegripet 
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transparens om affärsmodeller och 
investeringsstrategier och företagens 
sociala ansvar.
(d) En bedömning av kostnader och 
fördelar av att genomföra fullständiga 
flyttmöjligheter för betalkontonummer 
inom unionen, inklusive en färdplan med 
de konkreta steg som krävs för att 
genomföra detta.
(e) En bedömning av vad som 
kännetecknar konsumenter som har 
öppnat betalkonton med grundläggande 
funktioner sedan direktivet införlivades.
(f) Exempel på bästa praxis i 
medlemsstaterna för att minska antalet 
konsumenter som är uteslutna från 
betaltjänster.
(g) En bedömning av avgiftsnivån för 
betalkonton med grundläggande 
funktioner, med beaktande av kriterierna 
i artikel 17.3.
(h) En bedömning av alternativ för att 
fastställa en övre gräns inom unionen för 
de sammanlagda avgifterna för att öppna 
och använda ett betalkonto med 
grundläggande funktioner och sätt att 
anpassa en sådan gräns till nationella 
omständigheter.
(i) En bedömning av konsekvenserna av 
tillhandahållandet av betalkonton med 
grundläggande funktioner på marknaden 
för andra betalkonton med liknande 
tjänster.
(j) En bedömning av alternativ för att 
införa en indikator för finansiell styrka 
hos kreditinstitut inom unionen, baserad 
på en tillsynsbedömning av kapitalkrav, 
tillgångskvalitet, förvaltning och 
riskhantering, intäkter och likviditet, och 
presenterat på ett enkelt och lättförståeligt 
sätt t.ex. i form av ett trafiksignalsystem 
med syfte att ge konsumenterna sådan 
information som ett komplement till 
transparensen när det gäller avgifter för 
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betalkonton och andra banktjänster.

Or. en

Motivering

Denna ändring syftar till att göra lagstiftningen på området finansiella tjänster mer enhetlig i 
framtiden och ge mer vägledning när det gäller innehållet i rapporten (föredragandens 
förslag), och till att uppmuntra utvecklandet av en konsumentvänlig indikator för finansiell 
styrka hos banker med målet att komplettera annan information om tjänster och därmed 
främja ”marknadsdisciplin”.

Ändringsförslag 722
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid översynen ska det, utifrån de 
avgifter som faktiskt tas ut för tjänster 
kopplade till betalkonton med 
grundläggande funktioner, bedömas 
huruvida ytterligare sänkningar av 
avgifterna är nödvändiga för att den 
finansiella utestängningen ska kunna
minskas till en godtagbar nivå. I detta 
sammanhang bör man överväga 
möjligheten att övergå till att helt ta bort 
avgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 723
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Vid översynen ska det tas hänsyn till 
om bestämmelserna om bytestjänsten som 
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anges i artikel 10 måste utökas med en 
skyldighet för alla medlemsstater att se till 
att ett system finns för automatisk 
omdirigering av stående 
betalningsuppdrag och autogireringar till 
det konto som konsumenten har hos den 
mottagande betaltjänstleverantören.

Or. en

Ändringsförslag 724
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid översynen ska det även bedömas 
huruvida de förlängda tidsfrister som 
anges i artikel 10.9 ska bibehållas under 
en längre tidsperiod och huruvida det 
krävs ytterligare åtgärder utöver dem som 
antas enligt artiklarna 7 och 8 i fråga om 
jämförelsewebbplatser och 
paketerbjudanden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 725
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid översynen ska det även bedömas 
huruvida de förlängda tidsfrister som 
anges i artikel 10.9 ska bibehållas under 
en längre tidsperiod och huruvida det 
krävs ytterligare åtgärder utöver dem som 
antas enligt artiklarna 7 och 8 i fråga om 
jämförelsewebbplatser och 

3. Vid översynen ska det även bedömas 
huruvida det krävs ytterligare åtgärder 
utöver dem som antas enligt artiklarna 7 
och 8 i fråga om jämförelsewebbplatser 
och paketerbjudanden.
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paketerbjudanden.

Or. en

Ändringsförslag 726
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid översynen ska det även bedömas 
huruvida de förlängda tidsfrister som 
anges i artikel 10.9 ska bibehållas under 
en längre tidsperiod och huruvida det 
krävs ytterligare åtgärder utöver dem som 
antas enligt artiklarna 7 och 8 i fråga om 
jämförelsewebbplatser och 
paketerbjudanden.

3. Vid översynen ska det även bedömas 
huruvida det krävs ytterligare åtgärder 
utöver dem som antas enligt artiklarna 7 
och 8 i fråga om jämförelsewebbplatser 
och paketerbjudanden.

Or. en

Ändringsförslag 727
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Senast den 1 januari 2015 ska 
kommissionen informera 
Europaparlamentet och rådet om 
eventuella juridiska hinder som skulle 
kunna göra gränsöverskridande byten 
omöjliga. Kommissionen ombeds även att 
om så är lämpligt senast den 
31 december 2015 lägga fram ett 
lagstiftningsförslag som berör vilka av 
dessa hinder som borde avlägsnas. 

Or. en
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Ändringsförslag 728
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vid översynen ska det även bedömas 
huruvida systemet för att byta betalkonto 
ska utökas till att även omfatta byte av 
andra konton.

Or. en

Ändringsförslag 729
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Kommissionen ska för 
Europaparlamentet och rådet, inom tre år 
efter att detta direktiv träder i kraft, lägga 
fram en konsekvensbedömning av 
lagförslagen i vilken det fastställs 
huruvida det finns ett rimligt och 
proportionerligt behov inom unionen av 
att underlätta gränsöverskridande 
kontobyten.

Or. en

Ändringsförslag 730
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den [ett år
efter ikraftträdandet av detta direktiv] anta 
och offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser 
till kommissionen.

1. Medlemsstaterna ska senast den [två år 
efter ikraftträdandet av detta direktiv] anta 
och offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser 
till kommissionen.

Or. en

Motivering

Med hänsyn till antalet detaljerade bestämmelser i direktivet, och för att se till att inga 
oavsiktliga konsekvenser uppkommer som kan påverka konsumenterna negativt, bör 
medlemsstaterna få tillräckligt med tid på sig för att se till att bestämmelserna i direktivet 
genomförs. Därför är 24 månader mer realistiskt än det aktuella förslaget på 12 månader för 
genomförandet.

Ändringsförslag 731
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den [ett år
efter ikraftträdandet av detta direktiv] anta 
och offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser 
till kommissionen.

1. Medlemsstaterna ska senast den [två år
efter ikraftträdandet av detta direktiv] anta 
och offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser 
till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 732
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den [ett år
efter ikraftträdandet av detta direktiv] anta 
och offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser 
till kommissionen.

1. Medlemsstaterna ska senast den [två år 
efter ikraftträdandet av detta direktiv] anta 
och offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser 
till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 733
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den [ett år 
efter ikraftträdandet av detta direktiv] anta 
och offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser
till kommissionen.

1. Medlemsstaterna ska senast den [två år 
efter ikraftträdandet av detta direktiv] anta 
och offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser
till kommissionen.

Or. en

Motivering

Ett år för genomförandet är för kort. IKT-ändringar tar normalt 12–18 månader och kan 
bara inledas efter att den slutliga nationella lagstiftningen har antagits. 

Ändringsförslag 734
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

När de dokument som åtföljer 
medlemsstaternas anmälan av sina 
införlivandeåtgärder inte är tillräckliga 
för att det till fullo ska gå att bedöma om 
dessa åtgärder överensstämmer med vissa 
bestämmelser i detta direktiv, får 
kommissionen på begäran från EBA i 
syfte att fullgöra sina uppgifter enligt 
förordning (EU) nr 1093/2010 eller på 
eget initiativ begära att medlemsstaterna 
lämnar mer detaljerad information om 
införlivandet av detta direktiv och 
genomförandet av dessa bestämmelser.

Or. en


