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Ændringsforslag 1
Jürgen Klute

Forslag til beslutning
Henvisning 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

der henviser til Kommissionens 
meddelelse: "EUROPA 2020: En strategi 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst" (KOM(2010)2020),

Or. en

Ændringsforslag 2
Ivo Strejček

Forslag til beslutning
Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at et velfungerende 
indre marked og udvikling af en moderne 
og socialt inkluderende økonomi er
betinget af et universelt udbud af basale 
bankydelser og af en socialt ansvarlig 
banksektor;

A. der henviser til, at et velfungerende 
indre marked og udviklingen af en 
moderne videnbaseret økonomi skal 
anspore vækst, konkurrence og større 
effektivitet i EU's banksektor, som skal 
reguleres behørigt for at undgå negative 
eksterne virkninger for EU's økonomi og 
samfundet som helhed;

Or. en

Ændringsforslag 3
Olle Ludvigsson

Forslag til beslutning
Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at et velfungerende A. der henviser til, at et velfungerende 
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indre marked og udvikling af en moderne 
og socialt inkluderende økonomi er 
betinget af et universelt udbud af basale 
bankydelser og af en socialt ansvarlig 
banksektor;

indre marked og udvikling af en moderne 
og socialt inkluderende økonomi er 
betinget af et universelt udbud af billige og 
let tilgængelige basale bankydelser og af 
en socialt ansvarlig banksektor;

Or. en

Ændringsforslag 4
Philippe De Backer

Forslag til beslutning
Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at et velfungerende 
indre marked og udvikling af en moderne 
og socialt inkluderende økonomi er 
betinget af et universelt udbud af basale 
bankydelser og af en socialt ansvarlig 
banksektor;

A. der henviser til, at et velfungerende 
indre marked og udvikling af en moderne 
og socialt inkluderende økonomi bl.a. er 
betinget af et universelt udbud af basale 
bankydelser og af en socialt ansvarlig 
banksektor;

Or. en

Ændringsforslag 5
Ivo Strejček

Forslag til beslutning
Punkt A a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Aa. der henviser til, at EU's banksektors 
primære mål fortsat bør være at skabe 
finansiering for realøkonomien, samtidig 
med at den bidrager til at give adgang til 
basale bankydelser for alle EU-borgere, 
som ikke allerede har en bankkonto i den 
medlemsstat, hvor de har indgivet 
ansøgning om en;

Or. en
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Ændringsforslag 6
Ivo Strejček

Forslag til beslutning
Punkt B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at adgang til basale 
bankydelser er en forudsætning for, at 
borgerne kan udnytte fordelene ved det 
indre marked, navnlig ved 
grænseoverskridende migration, 
pengeoverførsler og køb af varer og 
tjenesteydelser på ikke-diskriminerende 
omkostningsbetingelser; der henviser til, at 
de årlige alternativomkostninger for ikke 
at have adgang til en betalingskonto 
vurderes til mellem 185 EUR og 365 EUR 
pr. forbruger;

B. der henviser til, at basale bankydelser 
letter adgangen for borgere med en lav 
indkomst til basale betalingsinstrumenter 
til at kunne indsætte, overføre og hæve 
kontanter i det indre marked, navnlig ved 
grænseoverskridende pendling, 
pengeoverførsler og køb af varer og 
tjenesteydelser; der henviser til, at
alternativomkostningerne for ikke at have 
adgang til andre betalingsinstrumenter 
end kontanter bør kvantificeres og 
forklares grundigt;

Or. en

Ændringsforslag 7
Philippe De Backer

Forslag til beslutning
Punkt B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at adgang til basale 
bankydelser er en forudsætning for, at 
borgerne kan udnytte fordelene ved det 
indre marked, navnlig ved
grænseoverskridende migration, 
pengeoverførsler og køb af varer og 
tjenesteydelser på ikke-diskriminerende 
omkostningsbetingelser; der henviser til, at 
de årlige alternativomkostninger for ikke at 
have adgang til en betalingskonto vurderes 
til mellem 185 EUR og 365 EUR pr. 
forbruger;

B. der henviser til, at adgang til basale 
bankydelser er en af forudsætningerne for, 
at borgerne kan udnytte fordelene ved det 
indre marked, navnlig ved den fri 
bevægelighed, pengeoverførsler og køb af 
varer og tjenesteydelser på ikke-
diskriminerende omkostningsbetingelser; 
der henviser til, at de årlige 
alternativomkostninger for ikke at have 
adgang til en betalingskonto vurderes til 
mellem 185 EUR og 365 EUR pr. 
forbruger;
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Or. en

Ændringsforslag 8
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at adgang til basale 
bankydelser er en forudsætning for, at 
borgerne kan udnytte fordelene ved det 
indre marked, navnlig ved 
grænseoverskridende migration, 
pengeoverførsler og køb af varer og 
tjenesteydelser på ikke-diskriminerende 
omkostningsbetingelser; der henviser til, at 
de årlige alternativomkostninger for ikke at 
have adgang til en betalingskonto vurderes 
til mellem 185 EUR og 365 EUR pr. 
forbruger;

B. der henviser til, at adgang til basale 
bankydelser er en forudsætning for, at 
borgerne kan udnytte fordelene ved det 
indre marked, navnlig ved 
grænseoverskridende migration, 
pengeoverførsler og køb af varer og 
tjenesteydelser på ikke-diskriminerende 
omkostningsbetingelser; der henviser til, at 
basale bankydelser er en forudsætning 
for, at borgerne kan nyde godt af 
fordelene ved e-handel; der henviser til, at 
de årlige alternativomkostninger for ikke at 
have adgang til en betalingskonto vurderes 
til mellem 185 EUR og 365 EUR pr. 
forbruger;

Or. en

Ændringsforslag 9
Olle Ludvigsson

Forslag til beslutning
Punkt B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at adgang til basale 
bankydelser er en forudsætning for, at 
borgerne kan udnytte fordelene ved det 
indre marked, navnlig ved 
grænseoverskridende migration, 
pengeoverførsler og køb af varer og 
tjenesteydelser på ikke-diskriminerende

B. der henviser til, at adgang til basale 
bankydelser er en forudsætning for, at 
borgerne kan udnytte fordelene ved det 
indre marked, navnlig ved 
grænseoverskridende migration, 
pengeoverførsler og køb af varer og 
tjenesteydelser på rimelige
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omkostningsbetingelser; der henviser til, at 
de årlige alternativomkostninger for ikke at 
have adgang til en betalingskonto vurderes 
til mellem 185 EUR og 365 EUR pr. 
forbruger;

omkostningsbetingelser; der henviser til, at 
de årlige alternativomkostninger for ikke at 
have adgang til en betalingskonto vurderes 
til mellem 185 EUR og 365 EUR pr. 
forbruger;

Or. en

Ændringsforslag 10
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til beslutning
Punkt B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at adgang til basale 
bankydelser er en forudsætning for, at 
borgerne kan udnytte fordelene ved det 
indre marked, navnlig ved 
grænseoverskridende migration, 
pengeoverførsler og køb af varer og 
tjenesteydelser på ikke-diskriminerende
omkostningsbetingelser; der henviser til, at 
de årlige alternativomkostninger for ikke at 
have adgang til en betalingskonto vurderes 
til mellem 185 EUR og 365 EUR pr. 
forbruger;

B. der henviser til, at adgang til basale 
bankydelser er en forudsætning for, at 
borgerne kan udnytte fordelene ved det 
indre marked, navnlig ved 
grænseoverskridende migration, 
pengeoverførsler og køb af varer og 
tjenesteydelser på passende
omkostningsbetingelser; der henviser til, at 
de årlige alternativomkostninger for ikke at 
have adgang til en betalingskonto vurderes 
til mellem 185 EUR og 365 EUR pr. 
forbruger;

Or. en

Ændringsforslag 11
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt B a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ba. der henviser til, at adgang til basale 
bankydelser i stadig større grad er en 
forudsætning for social inklusion gennem 
adgang til beskæftigelse, sygesikring og 
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bolig;

Or. en

Ændringsforslag 12
Philippe De Backer

Forslag til beslutning
Punkt C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at 7 % af samtlige 
forbrugere i EU, dvs. 30 millioner 
mennesker, ikke har adgang til basale 
bankydelser, og det anslås, at syv millioner 
er blevet afvist af udbydere af 
betalingstjenester; der henviser til, at 
økonomisk udstødelse udgør et endnu 
større problem i de fleste 
EU-12 medlemsstater;

C. der henviser til, at 7 % af samtlige 
forbrugere i EU, dvs. 30 millioner 
mennesker, frivilligt eller ufrivilligt ikke 
har adgang til basale bankydelser, og det 
anslås, at syv millioner er blevet afvist af 
udbydere af betalingstjenester; der henviser 
til, at økonomisk udstødelse varierer 
medlemsstaterne imellem; der henviser til, 
at nogle medlemslande har en meget lav 
udbredelse af bankkonti;

Or. en

Ændringsforslag 13
Ivo Strejček

Forslag til beslutning
Punkt C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at 7 % af samtlige 
forbrugere i EU, dvs. 30 millioner 
mennesker, ikke har adgang til basale 
bankydelser, og det anslås, at syv millioner 
er blevet afvist af udbydere af 
betalingstjenester; der henviser til, at 
økonomisk udstødelse udgør et endnu 
større problem i de fleste
EU-12 medlemsstater;

C. der henviser til, at Kommissionen 
estimerer, at 7 % af den voksne befolkning
i EU, dvs. ca. 30 millioner mennesker, ikke 
har nogen bankkonto, og det anslås, at 
seks til syv millioner er blevet frataget 
denne af udbydere af betalingstjenester, 
eller ikke har vovet at bede om en 
bankkonto; der henviser til, at økonomisk 
inklusion i gennemsnit omfatter 91 % af 
den voksne befolkning i 
EU-12 medlemsstater, sammenlignet med 
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97 % i EU-15 medlemsstater, med de 
laveste procentsatser på omkring 50 % i 
Rumænien og Bulgarien;

Or. en

Ændringsforslag 14
Philippe De Backer

Forslag til beslutning
Punkt C a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ca. understreger, at alle forbrugere har 
ret til at vælge ikke at have en bankkonto 
eller en basiskonto, hvorfor forbrugere 
ikke bør have pligt til at have en 
bankkonto eller basiskonto; understreger 
i den forbindelse betydningen af 
undervisning i økonomiske anliggender, 
bl.a. understregningen af fordelene ved 
økonomisk integration;

Or. en

Ændringsforslag 15
Liem Hoang Ngoc

Forslag til beslutning
Punkt C a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at det er et betydeligt 
handicap ikke at råde over en bankkonto i 
vores moderne samfund, fordi det er 
vanskeligere for de pågældende at finde et 
arbejde, leje en bolig, betale skat eller få 
udbetalt løn;

Or. fr
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Ændringsforslag 16
Ivo Strejček

Forslag til beslutning
Punkt D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at det er nødvendigt at 
løse problemet med forskellige 
produktkvaliteter og begrænset 
konkurrence i detailbankforretningen; 
der henviser til, at der er behov for øget 
konvergens og harmonisering i retning af 
høje kvalitetsstandarder, for at 
integrationen af banksektoren kan 
gennemføres;

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 17
Philippe De Backer

Forslag til beslutning
Punkt D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at det er nødvendigt at 
løse problemet med forskellige 
produktkvaliteter og begrænset 
konkurrence i detailbankforretningen; 
der henviser til, at der er behov for øget 
konvergens og harmonisering i retning af 
høje kvalitetsstandarder, for at 
integrationen af banksektoren kan 
gennemføres;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 18
Ivo Strejček

Forslag til beslutning
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Punkt E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at likvide midler, der 
stilles til rådighed af centralbanker, er et 
offentligt gode, og at betydningen af 
elektroniske betalingsmidler, som udbydes 
af private udbydere, bliver stadig større, 
hvorved de offentlige udgifter forbundet 
med den offentlige tilrådighedsstillelse af 
likvide midler nedbringes, samtidig med at 
finanssektoren får monopol på 
betalingstjenester til privatkunder; der 
henviser til, at brugerne under disse 
omstændigheder opkræves stadig mere for 
at få adgang til deres indbetalinger samt 
for at foretage betalinger;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 19
Philippe De Backer

Forslag til beslutning
Punkt E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at likvide midler, der 
stilles til rådighed af centralbanker, er et 
offentligt gode, og at betydningen af 
elektroniske betalingsmidler, som udbydes 
af private udbydere, bliver stadig større, 
hvorved de offentlige udgifter forbundet 
med den offentlige tilrådighedsstillelse af 
likvide midler nedbringes, samtidig med at 
finanssektoren får monopol på 
betalingstjenester til privatkunder; der 
henviser til, at brugerne under disse 
omstændigheder opkræves stadig mere for 
at få adgang til deres indbetalinger samt 
for at foretage betalinger;

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 20
Krišjānis Kariņš

Forslag til beslutning
Punkt E a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ea. der henviser til, at banker kan nægte 
en person muligheden for at åbne en 
bankkonto, hvis personen det drejer sig 
om, ikke bor i medlemsstaten; der 
henviser til, at ikkefastboendes problemer 
med at åbne bankkonti obstruerer 
virkningen af det frie marked;

Or. lv

Ændringsforslag 21
Ivo Strejček

Forslag til beslutning
Punkt F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at den generelle 
økonomiske udvikling og sociale 
samhørighed bidrager til en stor
udbredelse af bankkonti; der henviser til, 
at 33 % af variationerne i den procentdel 
af befolkningen, der anvender en 
anfordringskonto, i de forskellige 
medlemsstater kan forklares ud fra det 
økonomiske udviklingsniveau, og 67 % 
skyldes dermed andre faktorer som f.eks. 
lovgivning;

F. der henviser til, at den generelle 
økonomiske udvikling sammen med gode 
it-kundskaber og nem adgang til 
højhastighedsinternet bidrager til en stor 
udbredelse af bankkonti og indføringen af 
et indre e-marked; 

Or. en

Ændringsforslag 22
Philippe De Backer
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Forslag til beslutning
Punkt F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at den generelle 
økonomiske udvikling og sociale 
samhørighed bidrager til en stor udbredelse 
af bankkonti; der henviser til, at 33 % af 
variationerne i den procentdel af 
befolkningen, der anvender en 
anfordringskonto, i de forskellige 
medlemsstater kan forklares ud fra det 
økonomiske udviklingsniveau, og 67 % 
skyldes dermed andre faktorer som f.eks. 
lovgivning;

F. der henviser til, at den generelle 
økonomiske udvikling og sociale 
samhørighed bidrager til en stor udbredelse 
af bankkonti; der henviser til, at 33 % af 
variationerne i den procentdel af 
befolkningen, der anvender en 
anfordringskonto, i de forskellige 
medlemsstater kan forklares ud fra det 
økonomiske udviklingsniveau, og 67 % 
skyldes dermed andre faktorer som f.eks. 
lovgivning eller selvregulerende 
instrumenter;

Or. en

Ændringsforslag 23
Ivo Strejček

Forslag til beslutning
Punkt G

Forslag til beslutning Ændringsforslag

G. der henviser til, at udbydere af 
betalingstjenester, der handler efter 
markedsmæssige overvejelser, har tendens 
til at fokusere på forretningsmæssigt 
attraktive forbrugere, hvorimod mere 
svagtstillede forbrugere ikke får tilbudt 
samme udvalg af produkter; der henviser 
til, at branchekodekser, som er blevet 
indført i Tyskland, Det Forenede 
Kongerige, Italien, Irland, Slovenien og 
Luxembourg, i høj grad har været 
resultatet af et offentligt pres for og krav 
om lovgivningsinitiativer; der henviser til, 
at selvreguleringsinstrumenter har haft 
positive resultater, men at de ikke har 
været i stand til effektivt at garantere en 
universel adgang til en basiskonto;

G. der henviser til, at forskellige typer 
udbydere af betalingstjenester, særligt 
private banker, der handler efter 
markedsmæssige overvejelser, primært 
skal fokusere på forretningsmæssigt 
attraktive forbrugere i stedet for
forbrugere med en lav indkomst, hvilket 
forklarer, hvorfor der bør indføres 
passende incitamenter overfor bankerne, 
hvilket skal sikre, at de har social 
inklusion med som en del af deres ydelser;
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Or. en

Ændringsforslag 24
Olle Ludvigsson

Forslag til beslutning
Punkt G

Forslag til beslutning Ændringsforslag

G. der henviser til, at udbydere af 
betalingstjenester, der handler efter 
markedsmæssige overvejelser, har tendens 
til at fokusere på forretningsmæssigt 
attraktive forbrugere, hvorimod mere
svagtstillede forbrugere ikke får tilbudt 
samme udvalg af produkter; der henviser 
til, at branchekodekser, som er blevet 
indført i Tyskland, Det Forenede 
Kongerige, Italien, Irland, Slovenien og 
Luxembourg, i høj grad har været resultatet 
af et offentligt pres for og krav om 
lovgivningsinitiativer; der henviser til, at 
selvreguleringsinstrumenter har haft 
positive resultater, men at de ikke har 
været i stand til effektivt at garantere en 
universel adgang til en basiskonto;

G. der henviser til, at udbydere af 
betalingstjenester, der handler efter 
markedsmæssige overvejelser, har tendens 
til at fokusere på forretningsmæssigt 
attraktive forbrugere, hvorimod mindre 
attraktive forbrugere ikke får tilbudt 
samme udvalg af produkter; der henviser 
til, at branchekodekser, som er blevet 
indført i Tyskland, Det Forenede 
Kongerige, Italien, Irland, Slovenien og 
Luxembourg, i høj grad har været resultatet 
af et offentligt pres for og krav om 
lovgivningsinitiativer; der henviser til, at 
selvreguleringsinstrumenter har haft 
blandede resultater, og at de ikke har været 
i stand til effektivt at garantere en universel 
adgang til en basiskonto;

Or. en

Ændringsforslag 25
Philippe De Backer

Forslag til beslutning
Punkt G

Forslag til beslutning Ændringsforslag

G. der henviser til, at udbydere af 
betalingstjenester, der handler efter 
markedsmæssige overvejelser, har tendens 
til at fokusere på forretningsmæssigt 
attraktive forbrugere, hvorimod mere
svagtstillede forbrugere ikke får tilbudt 

G. der henviser til, at udbydere af 
betalingstjenester har tendens til at 
fokusere på forretningsmæssigt attraktive 
forbrugere, hvilket betyder, at mindre 
attraktive forbrugere i visse tilfælde ikke 
får tilbudt samme udvalg af produkter; der 
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samme udvalg af produkter; der henviser 
til, at branchekodekser, som er blevet 
indført i Tyskland, Det Forenede 
Kongerige, Italien, Irland, Slovenien og 
Luxembourg, i høj grad har været 
resultatet af et offentligt pres for og krav 
om lovgivningsinitiativer; der henviser til, 
at selvreguleringsinstrumenter har haft 
positive resultater, men at de ikke har
været i stand til effektivt at garantere en 
universel adgang til en basiskonto;

henviser til, at branchekodekser, som er 
blevet indført i Tyskland, Det Forenede 
Kongerige, Italien, Irland, Slovenien og 
Luxembourg, blandt andet har været 
resultatet af et offentligt pres for og krav 
om lovgivningsinitiativer; der henviser til, 
at selvreguleringsinstrumenter har haft 
positive eller blandede resultater;

Or. en

Ændringsforslag 26
Ivo Strejček

Forslag til beslutning
Punkt G a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ga. der henviser til, at banksektorens 
regler for god forretningsførelse, ud over 
selvregulerende instrumenter, også bør 
være resultatet af en høring af 
offentligheden og sektoren, igangsat af de 
relevante nationale myndigheder, og hvor 
det er passende, bør den efterfølges af 
lovgivningsinitiativer på nationalt niveau;

Or. en

Ændringsforslag 27
Philippe De Backer

Forslag til beslutning
Punkt H

Forslag til beslutning Ændringsforslag

H. der henviser til, at 
lovgivningsforanstaltninger til at sikre 
universel adgang til basale bankydelser har 

H. der henviser til, at 
lovgivningsforanstaltninger til at sikre 
universel adgang til basale bankydelser har 
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fremvist tilfredsstillende resultater i 
Belgien og Frankrig, hvor antallet af 
borgere uden bankkonto er faldet med 
henholdsvis 75 % og 30 %, såvel som i 
Finland og Danmark, hvor 100 % af 
husstandene er omfattet af bankydelser;

fremvist tilfredsstillende resultater i 
Belgien, Danmark, Frankrig og Finland;

Or. en

Ændringsforslag 28
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt H

Forslag til beslutning Ændringsforslag

H. der henviser til, at 
lovgivningsforanstaltninger til at sikre 
universel adgang til basale bankydelser har 
fremvist tilfredsstillende resultater i 
Belgien og Frankrig, hvor antallet af 
borgere uden bankkonto er faldet med 
henholdsvis 75 % og 30 %, såvel som i 
Finland og Danmark, hvor 100 % af 
husstandene er omfattet af bankydelser;

H. der henviser til, at 
lovgivningsforanstaltninger til at sikre 
universel adgang til basale bankydelser har 
fremvist tilfredsstillende resultater i 
Belgien og Frankrig, hvor antallet af 
borgere uden bankkonto er faldet med 
henholdsvis 75 % og 30 %, men i 
betragtning af, at forbrugerne stadig har 
praktiske problemer med at udøve deres 
ret1 i disse lande, bør målet være at tilbyde 
adgang til bankydelser som i Finland og 
Danmark, hvor 100 % af husstandene er 
omfattet af bankydelser;
__________________
1 I Frankrig, hvor 98,4 % af den voksne 
befolkning har en bankkonto, er der 
stadig 750.000 franskmænd, som ikke har 
nogen forbindelse med bankvæsenet. 
Proceduren for at få en basal bankkonto i 
landet anses for kompliceret, dårligt kendt 
og er derfor ubrugt. Mindre end 35.000 
mennesker om året gør brug af deres ret.

Or. en
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Ændringsforslag 29
Jürgen Klute

Forslag til beslutning
Punkt H

Forslag til beslutning Ændringsforslag

H. der henviser til, at 
lovgivningsforanstaltninger til at sikre 
universel adgang til basale bankydelser har 
fremvist tilfredsstillende resultater i 
Belgien og Frankrig, hvor antallet af 
borgere uden bankkonto er faldet med 
henholdsvis 75 % og 30 %, såvel som i 
Finland og Danmark, hvor 100 % af 
husstandene er omfattet af bankydelser;

H. der henviser til, at 
lovgivningsforanstaltninger til at sikre 
universel adgang til basale bankydelser har 
fremvist tilfredsstillende resultater i 
Belgien og Frankrig, hvor antallet af 
borgere uden bankkonto er faldet med 
henholdsvis 75 % og 30 %, men i 
betragtning af, at forbrugerne stadig har 
praktiske problemer med at udøve deres 
re1 i disse lande, bør målet være at tilbyde 
adgang til bankydelser til 100 % af 
husstandene, som det er tilfældet i Finland 
og Danmark;

Or. en

Ændringsforslag 30
Olle Ludvigsson

Forslag til beslutning
Punkt H

Forslag til beslutning Ændringsforslag

H. der henviser til, at 
lovgivningsforanstaltninger til at sikre 
universel adgang til basale bankydelser har 
fremvist tilfredsstillende resultater i 
Belgien og Frankrig, hvor antallet af 
borgere uden bankkonto er faldet med 
henholdsvis 75 % og 30 %, såvel som i 
Finland og Danmark, hvor 100 % af 
husstandene er omfattet af bankydelser;

H. der henviser til, at 
lovgivningsforanstaltninger til at sikre 
universel adgang til basale bankydelser har 
fremvist tilfredsstillende resultater i 
Belgien og Frankrig, hvor antallet af 
borgere uden bankkonto er faldet med 
henholdsvis 75 % og 30 %, såvel som i 
Finland og Danmark, hvor næsten 100 % 
af husstandene er omfattet af bankydelser;

Or. en
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Ændringsforslag 31
Ivo Strejček

Forslag til beslutning
Punkt I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, medlemsstaterne ikke 
har reageret behørigt på Kommissionens 
ovennævnte henstilling, og at der i 15 
medlemsstater endnu ikke er nogen krav 
om lovgivningsmæssige eller frivillige 
tiltag for at få banker til at yde basale 
bankydelser;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 32
Philippe De Backer

Forslag til beslutning
Punkt I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, medlemsstaterne ikke 
har reageret behørigt på Kommissionens 
ovennævnte henstilling, og at der i 15 
medlemsstater endnu ikke er nogen krav 
om lovgivningsmæssige eller frivillige 
tiltag for at få banker til at yde basale 
bankydelser;

I. der henviser til, at ikke alle
medlemsstaterne har reageret behørigt på 
Kommissionens ovennævnte henstilling, 
og at der i 15 medlemsstater endnu ikke er 
nogen krav om lovgivningsmæssige eller 
frivillige tiltag for at få banker til at yde 
basale bankydelser;

Or. en

Ændringsforslag 33
Jürgen Klute

Forslag til beslutning
Punkt I
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, medlemsstaterne ikke 
har reageret behørigt på Kommissionens
ovennævnte henstilling, og at der i 15
medlemsstater endnu ikke er nogen krav 
om lovgivningsmæssige eller frivillige 
tiltag for at få banker til at yde basale 
bankydelser;

I. der henviser til, medlemsstaterne ikke 
har gjort som krævet i Kommissionens
henstilling om adgang til en basal 
betalingskonto, idet 10 medlemsstater ikke 
har sendt noget svar til Kommissionen 
inden den 6. marts 2012; der henviser til, 
at Italien og Irland er de eneste 
medlemsstater, der har gennemført 
konkrete opfølgningstiltag; der henviser 
til, at i flertallet af medlemsstater er der 
helt klart en manglende politisk vilje til at 
arbejde for finansiel inklusion og 
udbredelsen af bankkonti, og for mange
medlemsstater har endnu ikke nogen krav 
om lovgivningsmæssige eller frivillige 
tiltag for at få banker til at yde basale 
bankydelser;

Or. en

Ændringsforslag 34
Ivo Strejček

Forslag til beslutning
Punkt J

Forslag til beslutning Ændringsforslag

J. der henviser til, at en basiskonto - for at 
være effektiv - skal være let og overskuelig 
at oprette, selv for personer uden 
standardlegitimation, og at den skal 
omfatte en specificeret række 
kerneydelser, ligesom det er nødvendigt, at 
der er iværksat effektive tilsyns- og 
tvistbilæggelsesforanstaltninger;

J. der henviser til, at en basiskonto - for at 
være effektiv - bør være udformet som en 
indlånskonto, være let at oprette, stilles 
billigt til rådighed, og at den skal tilbyde
en specificeret række ydelser, såsom et 
betalingskort eller et småpengekort, som 
ikke kan overtrækkes, så kontohaveren 
har et gyldigt alternativ til kontanter,
ligesom det også er nødvendigt, at der er 
iværksat effektive tilsyns- og 
tvistbilæggelsesforanstaltninger mellem 
bank og kontohaver;

Or. en
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Ændringsforslag 35
Olle Ludvigsson

Forslag til beslutning
Punkt J

Forslag til beslutning Ændringsforslag

J. der henviser til, at en basiskonto - for at 
være effektiv - skal være let og overskuelig 
at oprette, selv for personer uden 
standardlegitimation, og at den skal 
omfatte en specificeret række kerneydelser, 
ligesom det er nødvendigt, at der er 
iværksat effektive tilsyns- og 
tvistbilæggelsesforanstaltninger;

J. der henviser til, at en basal 
betalingskonto - for at være effektiv - skal 
være let og overskuelig at oprette, og at 
den skal omfatte en specificeret række 
kerneydelser, ligesom det er nødvendigt, at 
der er iværksat effektive tilsyns- og 
tvistbilæggelsesforanstaltninger, samt at 
forbrugere uden nogen fast adresse eller 
uden standardlegitimation får adgang til 
disse konti;

Or. en

Ændringsforslag 36
Philippe De Backer

Forslag til beslutning
Punkt J

Forslag til beslutning Ændringsforslag

J. der henviser til, at en basiskonto - for at 
være effektiv - skal være let og overskuelig 
at oprette, selv for personer uden 
standardlegitimation, og at den skal 
omfatte en specificeret række kerneydelser, 
ligesom det er nødvendigt, at der er
iværksat effektive tilsyns- og 
tvistbilæggelsesforanstaltninger;

J. der henviser til, at en basiskonto - for at 
være effektiv - skal være let og overskuelig 
at oprette, og at den skal omfatte en 
specificeret række kerneydelser, ligesom 
det også er nødvendigt, at der er iværksat 
effektive tilsyns- og 
tvistbilæggelsesforanstaltninger;

Or. en

Ændringsforslag 37
Gay Mitchell
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Forslag til beslutning
Punkt J

Forslag til beslutning Ændringsforslag

J. der henviser til, at en basiskonto - for at 
være effektiv - skal være let og overskuelig 
at oprette, selv for personer uden 
standardlegitimation, og at den skal 
omfatte en specificeret række kerneydelser, 
ligesom det er nødvendigt, at der er 
iværksat effektive tilsyns- og 
tvistbilæggelsesforanstaltninger;

J. der henviser til, at en basiskonto - for at 
være effektiv - skal være let og overskuelig 
at oprette, og at den skal omfatte en 
specificeret række kerneydelser, ligesom 
det er nødvendigt, at der er iværksat 
effektive tilsyns- og 
tvistbilæggelsesforanstaltninger;

Or. en

Ændringsforslag 38
Burkhard Balz

Forslag til beslutning
Punkt J

Forslag til beslutning Ændringsforslag

J. der henviser til, at en basiskonto - for at 
være effektiv - skal være let og overskuelig 
at oprette, selv for personer uden 
standardlegitimation, og at den skal 
omfatte en specificeret række kerneydelser, 
ligesom det er nødvendigt, at der er 
iværksat effektive tilsyns- og 
tvistbilæggelsesforanstaltninger;

J. der henviser til, at en basiskonto - for at 
være effektiv - skal være let og overskuelig 
at oprette, og at den skal omfatte en 
specificeret række kerneydelser, ligesom 
det er nødvendigt, at der er iværksat 
effektive tilsyns- og 
tvistbilæggelsesforanstaltninger;

Or. de

Ændringsforslag 39
Olle Ludvigsson

Forslag til beslutning
Punkt J a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ja. der henviser til, at udbydere af 
betalingsydelser i sammenhæng med, at 
de leverer basale bankydelser, bør stille 
krav overfor kunden for at opfylde 
reglerne mod hvidvaskning af penge og 
terrorfinansiering på en afbalanceret og 
proportionel måde; der henviser til, at 
ingen bør nægtes adgang til eller blive 
forhindret i at oprette en basal 
betalingskonto på den baggrund, 
medmindre der er velbegrundede og 
objektive årsager til det; der henviser til, 
at denne type lovgivning aldrig bør 
anvendes som et påskud til at afvise 
forretningsmæssigt mindre attraktive 
kunder; 

Or. en

Ændringsforslag 40
Ivo Strejček

Forslag til beslutning
Punkt K

Forslag til beslutning Ændringsforslag

K. der henviser til, at bankerne som en del 
af deres strategier for social ansvarlighed 
bør dele ansvaret for at give adgang til 
omkostningsfrie basale bankydelser med 
de offentlige myndigheder og 
civilsamfundet;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 41
Olle Ludvigsson

Forslag til beslutning
Punkt K
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

K. der henviser til, at bankerne som en del 
af deres strategier for social ansvarlighed 
bør dele ansvaret for at give adgang til 
omkostningsfrie basale bankydelser med 
de offentlige myndigheder og 
civilsamfundet;

K. der henviser til, at udbydere af 
betalingsydelser bør være ansvarlige for at 
sørge for adgang til basale bankydelser 
enten gratis eller til en rimelig pris;

Or. en

Ændringsforslag 42
Gay Mitchell

Forslag til beslutning
Punkt K

Forslag til beslutning Ændringsforslag

K. der henviser til, at bankerne som en del 
af deres strategier for social ansvarlighed 
bør dele ansvaret for at give adgang til 
omkostningsfrie basale bankydelser med 
de offentlige myndigheder og 
civilsamfundet;

K. der henviser til, at bankerne som en del 
af deres strategier for social ansvarlighed 
bør dele ansvaret for at åbne
omkostningsfrie basale bankkonti med de 
offentlige myndigheder og civilsamfundet;

Or. en

Ændringsforslag 43
Burkhard Balz

Forslag til beslutning
Punkt K

Forslag til beslutning Ændringsforslag

K. der henviser til, at bankerne som en del 
af deres strategier for social ansvarlighed 
bør dele ansvaret for at give adgang til 
omkostningsfrie basale bankydelser med 
de offentlige myndigheder og 
civilsamfundet;

K. der henviser til, at bankerne som en del 
af deres strategier for social ansvarlighed 
bør dele ansvaret for omkostningsfri 
åbning af basiskonti med de offentlige 
myndigheder og civilsamfundet;
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Or. de

Ændringsforslag 44
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til beslutning
Punkt K

Forslag til beslutning Ændringsforslag

K. der henviser til, at bankerne som en del 
af deres strategier for social ansvarlighed 
bør dele ansvaret for at give adgang til 
omkostningsfrie basale bankydelser med 
de offentlige myndigheder og 
civilsamfundet;

K. der henviser til, at bankerne som en del 
af deres strategier for social ansvarlighed 
bør dele ansvaret for at give adgang til 
basale bankydelser, enten gratis eller til en 
passende pris, med de offentlige 
myndigheder og civilsamfundet;

Or. en

Ændringsforslag 45
Philippe De Backer

Forslag til beslutning
Punkt K

Forslag til beslutning Ændringsforslag

K. der henviser til, at bankerne som en del 
af deres strategier for social ansvarlighed 
bør dele ansvaret for at give adgang til 
omkostningsfrie basale bankydelser med 
de offentlige myndigheder og 
civilsamfundet;

K. der henviser til, at bankerne som en del 
af deres strategier for social ansvarlighed 
bør tilbyde basale bankydelser til en 
rimelig pris;

Or. en

Ændringsforslag 46
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til beslutning
Punkt K
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

K. der henviser til, at bankerne som en del 
af deres strategier for social ansvarlighed 
bør dele ansvaret for at give adgang til 
omkostningsfrie basale bankydelser med 
de offentlige myndigheder og 
civilsamfundet;

K. der henviser til, at bankerne som en del 
af deres strategier for social ansvarlighed 
bør dele ansvaret for at give adgang til 
basale bankydelser omkostningsfrit eller i 
al fald til rimelige og markedsbestemte 
priser med de offentlige myndigheder og 
civilsamfundet;

Or. en

Ændringsforslag 47
Philippe De Backer

Forslag til beslutning
Punkt L

Forslag til beslutning Ændringsforslag

L. der henviser til, at ethvert initiativ til at 
sikre adgang til basale bankydelser skal 
omfatte beskyttelse mod udlæg, med 
henblik på at skabe tillid hos forbrugerne 
og undgå omkostninger på grund af 
ubrugte konti;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 48
Olle Ludvigsson

Forslag til beslutning
Punkt L

Forslag til beslutning Ændringsforslag

L. der henviser til, at ethvert initiativ til at 
sikre adgang til basale bankydelser skal 
omfatte beskyttelse mod udlæg, med 
henblik på at skabe tillid hos forbrugerne 
og undgå omkostninger på grund af 
ubrugte konti;

L. der henviser til, at ethvert EU-initiativ
til at sikre adgang til basale bankydelser 
skal respektere national lovgivning om
beskyttelse mod udlæg;
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Or. en

Ændringsforslag 49
Ivo Strejček

Forslag til beslutning
Punkt L

Forslag til beslutning Ændringsforslag

L. der henviser til, at ethvert initiativ til at 
sikre adgang til basale bankydelser skal 
omfatte beskyttelse mod udlæg, med 
henblik på at skabe tillid hos forbrugerne 
og undgå omkostninger på grund af 
ubrugte konti;

L. der henviser til, at ethvert initiativ til at 
øge tilliden til banksektoren hos 
forbrugere med lav indkomst og til at sikre 
dem adgang til basale bankydelser også 
bør tilsigte at forbedre kontohaverens 
finansielle indsigt, således at denne kan 
tilgå et større udbud af bankydelser 
tilbudt til markedspris i EU i takt med at 
deres finansielle situation forbedres;

Or. en

Ændringsforslag 50
Jürgen Klute

Forslag til beslutning
Punkt L

Forslag til beslutning Ændringsforslag

L. der henviser til, at ethvert initiativ til at 
sikre adgang til basale bankydelser skal 
omfatte beskyttelse mod udlæg, med 
henblik på at skabe tillid hos forbrugerne 
og undgå omkostninger på grund af 
ubrugte konti;

L. der henviser til, at for store 
gældsforpligtigelser er den vigtigste "nye 
sociale risiko" over hele EU, og det 
forventes at situationen forværres som 
følge af den vedvarende sociale og 
økonomiske krise i EU; der henviser til, at 
for at sikre adgang til basale bankydelser 
skal ethvert initiativ omfatte beskyttelse 
mod udlæg, med henblik på at skabe tillid 
hos forbrugerne og undgå omkostninger på 
grund af ubrugte konti;

Or. en
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Ændringsforslag 51
Sharon Bowles

Forslag til beslutning
Punkt L a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

La. der henviser til, at der for at give 
adgang til fair kreditter og bekæmpe for 
store gældsforpligtelser, bør foretages en 
vurdering af årsagerne til og 
konsekvenserne ved eksistensen af 
udlånere med høje renter og korte 
tilbagebetalingsfrister, såvel som af 
checkindløsningsvirksomheder over hele 
EU, hvor det særligt undersøges, hvad det 
betyder for den finansielle inklusion og 
for store gældsforpligtelser;

Or. en

Ændringsforslag 52
Ivo Strejček

Forslag til beslutning
Punkt M

Forslag til beslutning Ændringsforslag

M. der henviser til, at 
konkurrenceforvridning skal undgås, at der 
skal tages hensyn til forbrugernes behov i
regioner med et utilstrækkeligt 
banksystem, og at initiativets 
anvendelsesområde følgelig bør favne så 
bredt som muligt; der henviser til, at 
adgang til de mest basale bankydelser kan 
ydes af andre udbydere af 
betalingstjenester, som er reguleret af 
direktiv 2007/64/EF, end kreditinstitutter;

M. der henviser til, at 
konkurrenceforvridning skal undgås i
overensstemmelse med den gældende 
nationale og europæiske lovgivning;

Or. en
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Ændringsforslag 53
Philippe De Backer

Forslag til beslutning
Punkt M

Forslag til beslutning Ændringsforslag

M. der henviser til, at 
konkurrenceforvridning skal undgås, at 
der skal tages hensyn til forbrugernes 
behov i regioner med et utilstrækkeligt 
banksystem, og at initiativets 
anvendelsesområde følgelig bør favne så 
bredt som muligt; der henviser til, at 
adgang til de mest basale bankydelser kan 
ydes af andre udbydere af 
betalingstjenester, som er reguleret af 
direktiv 2007/64/EF, end kreditinstitutter;

M. der henviser til, at hovedformålet med
ethvert initiativ bør være at give 
forbrugerne i EU adgang til basale 
betalingsydelser; glæder sig i den 
henseende over, at også andre udbydere af
betalingstjenester, ud over kreditinstitutter
som er reguleret af direktiv 2007/64/EF, 
aktivt stiller basale betalingsydelser som 
småpengekort til rådighed, og beder 
derfor Kommissionen og medlemsstaterne 
om at tage nye udviklinger i markedet for 
betalingsydelser i betragtning, når der 
udvikles nye initiativer på området;

Or. en

Ændringsforslag 54
Olle Ludvigsson

Forslag til beslutning
Punkt M

Forslag til beslutning Ændringsforslag

M. der henviser til, at 
konkurrenceforvridning skal undgås, at der 
skal tages hensyn til forbrugernes behov i 
regioner med et utilstrækkeligt 
banksystem, og at initiativets 
anvendelsesområde følgelig bør favne så 
bredt som muligt; der henviser til, at 
adgang til de mest basale bankydelser kan
ydes af andre udbydere af 
betalingstjenester, som er reguleret af 
direktiv 2007/64/EF, end kreditinstitutter;

M. der henviser til, at 
konkurrenceforvridning skal undgås, at der 
skal tages hensyn til forbrugernes behov i 
regioner med et utilstrækkeligt 
banksystem, og at initiativets 
anvendelsesområde følgelig bør favne så 
bredt som muligt; der henviser til, at 
adgang til de mest basale bankydelser også 
bør ydes af andre relevante udbydere af 
betalingstjenester, som er reguleret af 
direktiv 2007/64/EF, end kreditinstitutter;
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Or. en

Ændringsforslag 55
Ivo Strejček

Forslag til beslutning
Punkt M a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ma. der henviser til, at adgang til basale 
bankydelser kan leveres i alle EU's 
medlemsstater af en eller flere banker 
eller af andre institutioner, der ikke driver 
bankvirksomhed, (andre udbydere af 
betalingsydelser), jf. direktiv 2007/64/EF;

Or. en

Ændringsforslag 56
Philippe De Backer

Forslag til beslutning
Punkt M a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ma. der henviser til, at retten til at oprette
og anvende en basiskonto i en bank i
medlemsstat bør gives til forbrugere, som 
har en tilknytning til den pågældende 
medlemsstat, forudsat at forbrugeren: 1) 
ikke allerede har en bankkonto i den 
pågældende medlemsstat, der opfylder 
kravene i punkt 17 i nærværende bilag, og 
2) fremlægger en erklæring på tro og love 
eller en formløs erklæring fra mindst et 
pengeinstitut i den pågældende 
medlemsstat, der viser, at han i den 
pågældende medlemsstat er blevet nægtet 
åbning af en bankkonto, der opfylder 
kravene i punkt 17 i nærværende bilag;
der endvidere henviser til, at eksempler på 
et tilknytningsforhold til den pågældende 
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medlemsstat er: nationalitet, bopæl, 
arbejdsrelaterede forhold, optagelse på en 
skole- eller erhvervsmæssig 
uddannelsesinstitution, familiære bånd 
eller enhver anden faktor, der kan udgøre 
en tilknytning til den pågældende 
medlemsstat;

Or. en

Ændringsforslag 57
Ivo Strejček

Forslag til beslutning
Punkt N

Forslag til beslutning Ændringsforslag

N. der henviser til, at alle initiativer til 
universel adgang til basale bankydelser 
skal ledsages af veltilrettelagte 
kommunikationskampagner med henblik 
på at øge bevidstheden om forbrugernes 
rettigheder og udbydernes forpligtelser;

N. der henviser til, at alle initiativer til på 
regionalt, nationalt og europæisk plan at 
etablere adgang til basale bankydelser skal 
ledsages af veltilrettelagte 
kommunikationskampagner med henblik 
på at øge bevidstheden om både
forbrugernes og udbydernes rettigheder og
forpligtelser;

Or. en

Ændringsforslag 58
Philippe De Backer

Forslag til beslutning
Punkt N

Forslag til beslutning Ændringsforslag

N. der henviser til, at alle initiativer til 
universel adgang til basale bankydelser 
skal ledsages af veltilrettelagte
kommunikationskampagner med henblik 
på at øge bevidstheden om forbrugernes 
rettigheder og udbydernes forpligtelser;

N. der henviser til, at det bør overvejes, at 
alle initiativer til universel adgang til 
basale bankydelser skal ledsages af 
kommunikationskampagner med henblik 
på at øge bevidstheden om forbrugernes og 
udbydernes rettigheder og forpligtelser;
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Or. en

Ændringsforslag 59
Olle Ludvigsson

Forslag til beslutning
Punkt N a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Na. der henviser til, at medarbejderne hos 
udbydere af betalingstjenester, der 
tilbyder basiskonti til kommercielt mindre 
attraktive kunder, bør have 
hensigtsmæssig uddannelse, tilstrækkelig 
tid og rimeligt tilpassede salgsmål i 
forbindelse med deres betjening af denne 
kundegruppe;

Or. en

Ændringsforslag 60
Olle Schmidt

Forslag til beslutning
Punkt N a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Na. der henviser til, at studerende, 
arbejdere og serviceudbydere skal kunne 
bevæge sig på tværs af landegrænser og 
let drage fordel af mobiliteten inden for 
EU;

Or. en

Ændringsforslag 61
Olle Schmidt

Forslag til beslutning
Punkt N b (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

Nb. der henviser til, at åbning af en 
bankkonto i en medlemsstat ikke bør 
kræve, at forbrugeren lukker en 
eksisterende konto i en anden 
medlemsstat;

Or. en

Ændringsforslag 62
Olle Schmidt

Forslag til beslutning
Punkt N c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Nc. der henviser til, at eksisterende krav, 
der stilles af udbyderen af 
betalingstjenester for oprettelse af en 
basiskonto, er restriktive og kan hindre 
grænseoverskridende mobilitet inden for 
EU;

Or. en

Ændringsforslag 63
Ivo Strejček

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anmoder Kommissionen om inden 
udgangen af 2012 og på baggrund af 
artikel 114 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde at 
forelægge et eller flere lovgivningsforslag
til at sikre adgang til basale bankydelser 
for alle forbrugere i Unionen i henhold til 
detaljerede henstillinger, som er angivet i 

1. anmoder Kommissionen om inden 
udgangen af 2014 at forelægge Europa-
Parlamentet en uafhængig 
konsekvensanalyse af medlemsstaternes 
lovgivningsmæssige eller 
ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger 
under hensyntagen til Europa-
Parlamentets henstilling 2011/442/EU af 
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bilaget; 18. juli 2011 om adgang til en basiskonto, 
inden der forelægges noget 
lovgivningsforslag, som eventuelt måtte 
være nødvendigt;

Or. en

Ændringsforslag 64
Burkhard Balz

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anmoder Kommissionen om inden 
udgangen af 2012 og på baggrund af artikel 
114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at forelægge et eller flere 
lovgivningsforslag til at sikre adgang til 
basale bankydelser for alle forbrugere i 
Unionen i henhold til detaljerede 
henstillinger, som er angivet i bilaget;

1. anmoder Kommissionen om inden 
udgangen af 2012 og på baggrund af artikel 
114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at forelægge et eller flere 
direktivforslag til at sikre adgang til basale 
bankydelser for alle forbrugere i Unionen i 
henhold til detaljerede henstillinger, som er 
angivet i bilaget;

Or. de

Ændringsforslag 65
Philippe De Backer

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anmoder Kommissionen om inden 
udgangen af 2012 og på baggrund af 
artikel 114 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde at forelægge et eller 
flere lovgivningsforslag til at sikre adgang 
til basale bankydelser for alle forbrugere i 
Unionen i henhold til detaljerede 
henstillinger, som er angivet i bilaget;

1. anmoder medlemsstaterne om inden 
udgangen af 2012 at træffe passende 
forholdsregler og at informere 
Kommissionen herom; anmoder 
Kommissionen om at fremlægge en 
detaljeret status over situationen i alle 
medlemsstater inden den 31. januar 2013; 
anmoder, dersom der ikke er truffet 
passende forholdsregler af 
medlemsstaterne, Kommissionen om inden
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juli 2013 på baggrund af artikel 114 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at forelægge et 
lovgivningsforslag til at sikre adgang til 
basale bankydelser for forbrugere i 
Unionen i henhold til detaljerede 
henstillinger, som er angivet i bilaget;

Or. en

Ændringsforslag 66
Olle Schmidt

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anmoder Kommissionen om inden 
udgangen af 2012 og på baggrund af artikel 
114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at forelægge et eller flere 
lovgivningsforslag til at sikre adgang til 
basale bankydelser for alle forbrugere i 
Unionen i henhold til detaljerede 
henstillinger, som er angivet i bilaget;

1. anmoder Kommissionen om inden 
udgangen af 2012 og på baggrund af artikel 
114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at forelægge et eller flere 
lovgivningsforslag til at sikre adgang til 
basale bankydelser for alle personer med 
lovligt ophold i Unionen i henhold til 
detaljerede henstillinger, som er angivet i 
bilaget;

Or. en

Ændringsforslag 67
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anmoder Kommissionen om inden 
udgangen af 2012 og på baggrund af artikel 
114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at forelægge et eller flere 
lovgivningsforslag til at sikre adgang til 

1. anmoder Kommissionen om inden 
udgangen af 2012 og på baggrund af artikel 
114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at forelægge et eller flere 
lovgivningsforslag til at sikre adgang til 
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basale bankydelser for alle forbrugere i 
Unionen i henhold til detaljerede 
henstillinger, som er angivet i bilaget;

basale bankydelser for alle fysiske 
personer i Unionen i henhold til 
detaljerede henstillinger, som er angivet i 
bilaget;

Or. en

Ændringsforslag 68
Liem Hoang Ngoc

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anmoder Kommissionen om inden 
udgangen af 2012 og på baggrund af artikel 
114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at forelægge et eller flere 
lovgivningsforslag til at sikre adgang til 
basale bankydelser for alle forbrugere i 
Unionen i henhold til detaljerede 
henstillinger, som er angivet i bilaget;

1. anmoder Kommissionen om inden 
udgangen af 2012 og på baggrund af artikel 
114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at forelægge et eller flere 
lovgivningsforslag til at sikre gratis adgang 
til basale bankydelser for alle forbrugere i 
Unionen i henhold til detaljerede 
henstillinger, som er angivet i bilaget;

Or. fr

Ændringsforslag 69
Ivo Strejček

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. bekræfter, at disse henstilling
respekterer borgernes grundlæggende 
rettigheder og nærhedsprincippet;

2. anmoder Kommissionen og, hvor det er 
relevant, medlemsstaterne om at 
kontrollere, at nærværende henstillinger 
respekterer borgernes grundlæggende 
rettigheder og nærhedsprincippet;

Or. en
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Ændringsforslag 70
Olle Ludvigsson

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. finder, at forslaget er uden finansielle 
følgevirkninger;

3. finder, at forslaget er uden nogen
finansielle følgevirkninger for EU-
budgettet;

Or. en

Ændringsforslag 71
Ivo Strejček

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. finder, at forslaget er uden finansielle 
følgevirkninger;

3. anmoder Kommissionen og, hvor det er 
relevant, medlemsstaterne om at 
bedømme, hvorvidt nærværende forslag
har nogen finansielle følgevirkninger for 
deres respektive budgetter;

Or. en

Ændringsforslag 72
Philippe De Backer

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. finder, at forslaget er uden finansielle 
følgevirkninger;

3. finder, at forslaget er uden finansielle 
følgevirkninger for EU's budget;

Or. en
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Ændringsforslag 73
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – indledning

Forslag til henstilling Ændringsforslag

Europa-Parlamentet finder, at det med det 
forslag til retsakt, der skal vedtages, bør 
tilstræbes at regulere følgende:

Europa-Parlamentet finder, at det med
adgangen til grundlæggende 
banktjenester bør tilstræbes at regulere 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 74
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt -1 (nyt)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

-1. Inden Kommissionen forelægger et 
lovgivningsforslag for Europa-
Parlamentet og Rådet, bør den 
gennemføre en uafhængig vurdering for 
at klarlægge omfang og midler i 
forbindelse med gennemførelsen af et 
sådant forslag; konsekvensanalysen bør 
især klarlægge følgende punkter:

Or. en

Ændringsforslag 75
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt -1 (nyt)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

-1. En "basiskonto" bør defineres som en 
betalingskonto, der tilbydes i henhold til 
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bestemmelserne i nærværende lovgivning.
Betalingskonti af en grundlæggende art, 
som ikke fuldt ud opfylder disse 
bestemmelser, bør ikke anses for at være 
dækket af denne betegnelse.

Or. en

Ændringsforslag 76
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt 1

Forslag til henstilling Ændringsforslag

1. Lovgivningen bør forpligte så mange 
udbydere af betalingstjenester som muligt, 
som defineret i artikel 4, nr. 9, i direktiv 
2007/64/EF, til at yde basale bankydelser.

1. Den enkelte medlemsstat bør beslutte, 
hvor mange udbydere af betalingstjenester 
(banker eller andre finansielle 
institutioner), som defineret i artikel 4, nr. 
9, i direktiv 2007/64/EF, der skal tilbyde 
adgang til basale bankydelser.

Or. en

Ændringsforslag 77
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt 1

Forslag til henstilling Ændringsforslag

1. Lovgivningen bør forpligte så mange
udbydere af betalingstjenester som muligt, 
som defineret i artikel 4, nr. 9, i direktiv 
2007/64/EF, til at yde basale bankydelser.

1. Lovgivningen bør forpligte alle
udbydere af betalingstjenester, som 
defineret i artikel 4, nr. 9, i direktiv 
2007/64/EF, der tilbyder betalingskonti til 
forbrugere som en integreret del af deres 
normale forretning, til at yde basale 
bankydelser.

Or. en
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Ændringsforslag 78
Emilie Turunen

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt 1

Forslag til henstilling Ændringsforslag

1. Lovgivningen bør forpligte så mange
udbydere af betalingstjenester som muligt, 
som defineret i artikel 4, nr. 9, i direktiv 
2007/64/EF, til at yde basale bankydelser.

1. Lovgivningen bør forpligte udbydere af 
betalingstjenester, som defineret i artikel 4, 
nr. 9, i direktiv 2007/64/EF, til at yde 
basale bankydelser.

Or. en

Ændringsforslag 79
Burkhard Balz

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt 1

Forslag til henstilling Ændringsforslag

1. Lovgivningen bør forpligte så mange 
udbydere af betalingstjenester som muligt, 
som defineret i artikel 4, nr. 9, i direktiv 
2007/64/EF, til at yde basale bankydelser.

1. Lovgivningen bør bemyndige 
medlemsstaterne til at forpligte så mange 
udbydere af betalingstjenester som muligt, 
som defineret i artikel 4, nr. 9, i direktiv 
2007/64/EF, til at yde basale bankydelser.

Or. de

Ændringsforslag 80
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt 1

Forslag til henstilling Ændringsforslag

1. Lovgivningen bør forpligte så mange 
udbydere af betalingstjenester som muligt, 
som defineret i artikel 4, nr. 9, i direktiv 
2007/64/EF, til at yde basale bankydelser.

1. Lovgivningen bør tilskynde så mange 
udbydere af betalingstjenester som muligt, 
som defineret i artikel 4, nr. 9, i direktiv 
2007/64/EF, til at yde basale bankydelser.
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Or. en

Ændringsforslag 81
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt 1

Forslag til henstilling Ændringsforslag

1. Lovgivningen bør forpligte så mange 
udbydere af betalingstjenester som muligt, 
som defineret i artikel 4, nr. 9, i direktiv 
2007/64/EF, til at yde basale bankydelser.

1. Enhver europæisk lovgivning bør 
forpligte medlemsstaterne til at sikre 
adgang til basale bankydelser ved at 
forpligte udbydere af betalingstjenester, 
som defineret i artikel 4, nr. 9, i direktiv 
2007/64/EF, til at yde basale bankydelser. I 
denne henseende bemærkes det, at også 
andre udbydere af betalingstjenester end 
dem, der er defineret i artikel 4, stk. 9, i 
direktiv 2007/64/EF, tilbyder basale 
bankydelser, som f.eks. forudbetalte 
løsninger. Det kunne derfor være nyttigt 
også at tage denne udvikling på markedet 
for betalingstjenester i betragtning, når 
der udvikles nye initiativer på dette 
område.

Or. en

Ændringsforslag 82
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt 1 a (nyt)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

1a. Ethvert lovgivningsinitiativ bør 
respektere nærhedsprincippet og tage 
hensyn til eksisterende lovpligtige eller 
frivillige ordninger i medlemsstater, hvor 
retten til at oprette og anvende en 
basiskonto allerede er tilfredsstillende
sikret.
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Or. en

Ændringsforslag 83
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt 2

Forslag til henstilling Ændringsforslag

2. Med henblik på at undgå at pålægge de 
udbydere af betalingstjenester, som 
tilbyder tjenester, der ikke tilknyttet dem, 
der kræves for en basiskonto, unødige 
byrder, bør følgende udbydere fritages fra 
kravet om at udbyde en sådan konto:                     

udgår

a. udbydere af betalingstjenester, der er 
fastsat i litra e) og f) i artikel 1, stk. 1, i 
direktiv 2007/64/EF
b. betalingsinstitutter, der kun har 
tilladelse til at udbyde en eller flere af de i 
punkt 4 til 7 i bilaget til direktiv
2007/64/EF nævnte betalingstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 84
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt 2

Forslag til henstilling Ændringsforslag

2. Med henblik på at undgå at pålægge de 
udbydere af betalingstjenester, som 
tilbyder tjenester, der ikke tilknyttet dem, 
der kræves for en basiskonto, unødige 
byrder, bør følgende udbydere fritages fra 
kravet om at udbyde en sådan konto:

2. Med henblik på at undgå at pålægge de 
udbydere af betalingstjenester, som ikke
tilbyder betalingskonti til forbrugere, 
unødige byrder, bør følgende udbydere 
følgelig normalt fritages fra kravet om at 
udbyde en basiskonto:

Or. en



PE486.164v01-00 42/120 AM\897689DA.doc

DA

Ændringsforslag 85
Emilie Turunen

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt 3

Forslag til henstilling Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne bør have lov til at 
fritage følgende udbydere for kravet om at 
udbyde en basiskonto:

udgår

a. udbydere af betalingstjenester, som 
udøver virksomhed efter en kooperativ 
forretningsmodel, på nonprofitbasis, eller 
som kræver medlemskab ud fra 
veldefinerede kriterier som f.eks. 
stillingsbetegnelse
b. udbydere af betalingstjenester, som har 
udført transaktioner for et samlet beløb på 
mindre end tre millioner EUR i det 
foregående år.

Or. en

Ændringsforslag 86
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt 3

Forslag til henstilling Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne bør have lov til at 
fritage følgende udbydere for kravet om at 
udbyde en basiskonto:

udgår

a. udbydere af betalingstjenester, som 
udøver virksomhed efter en kooperativ 
forretningsmodel, på nonprofitbasis, eller 
som kræver medlemskab ud fra 
veldefinerede kriterier som f.eks. 
stillingsbetegnelse
b. udbydere af betalingstjenester, som har 
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udført transaktioner for et samlet beløb på 
mindre end tre millioner EUR i det 
foregående år.

Or. en

Ændringsforslag 87
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt 3

Forslag til henstilling Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne bør have lov til at 
fritage følgende udbydere for kravet om at 
udbyde en basiskonto:

3. Så længe det ikke skader konkurrencen
eller forbrugernes ret til adgang til en 
konto uforholdsmæssigt, bør 
medlemsstaterne have lov til at fritage 
følgende udbydere for kravet om at udbyde 
en basiskonto:

Or. en

Ændringsforslag 88
Jürgen Klute

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt 3

Forslag til henstilling Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne bør have lov til at 
fritage følgende udbydere for kravet om at 
udbyde en basiskonto:

3. Medlemsstaterne bør have lov til at 
fritage udbydere af betalingstjenester for 
kravet om at udbyde en basiskonto, 
såfremt de opfylder mindst et af følgende 
punkter:

Or. en

Ændringsforslag 89
Burkhard Balz
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Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt 3 – litra a

Forslag til henstilling Ændringsforslag

a. udbydere af betalingstjenester, som 
udøver virksomhed efter en kooperativ 
forretningsmodel, på nonprofitbasis, eller 
som kræver medlemskab ud fra 
veldefinerede kriterier som f.eks. 
stillingsbetegnelse

a. udbydere af betalingstjenester, som 
udøver virksomhed på nonprofitbasis eller
ikke driver almindelig 
detailbankvirksomhed, eller som kræver 
medlemskab ud fra veldefinerede kriterier 
som f.eks. stillingsbetegnelse

Or. de

Ændringsforslag 90
Peter Simon

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt 3 – litra a

Forslag til henstilling Ændringsforslag

a. udbydere af betalingstjenester, som 
udøver virksomhed efter en kooperativ 
forretningsmodel, på nonprofitbasis, eller 
som kræver medlemskab ud fra 
veldefinerede kriterier som f.eks. 
stillingsbetegnelse

a. udbydere af betalingstjenester, som 
udøver virksomhed på nonprofitbasis, eller 
som kræver medlemskab ud fra 
veldefinerede kriterier som f.eks. 
stillingsbetegnelse

Or. de

Ændringsforslag 91
Jürgen Klute

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt 3 – litra a

Forslag til henstilling Ændringsforslag

a. udbydere af betalingstjenester, som 
udøver virksomhed efter en kooperativ 
forretningsmodel, på nonprofitbasis, eller 
som kræver medlemskab ud fra 
veldefinerede kriterier som f.eks. 

a. udbydere af betalingstjenester, som 
udøver virksomhed på nonprofitbasis, eller 
som kræver medlemskab ud fra 
veldefinerede kriterier som f.eks. 
stillingsbetegnelse
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stillingsbetegnelse

Or. en

Ændringsforslag 92
Peter Simon

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt 3 – litra b

Forslag til henstilling Ændringsforslag

b. udbydere af betalingstjenester, som har 
udført transaktioner for et samlet beløb på 
mindre end tre millioner EUR i det 
foregående år.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 93
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt 3 – litra b

Forslag til henstilling Ændringsforslag

b. udbydere af betalingstjenester, som har 
udført transaktioner for et samlet beløb på 
mindre end tre millioner EUR i det 
foregående år.

b. udbydere af betalingstjenester, som har 
udført transaktioner for et samlet beløb på 
mindre end et givet beløb i det foregående 
år. Det gældende skillepunkt i denne 
henseende skal defineres specifikt for 
hver enkelt medlemsstat efter 
konsultationer med de pågældende 
interessenter og opdateres regelmæssigt.
Medlemsstaterne bør informere 
Kommissionen om deres respektive 
skillepunkter og om, hvor længe disse vil 
gælde.

Or. en



PE486.164v01-00 46/120 AM\897689DA.doc

DA

Ændringsforslag 94
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt 4

Forslag til henstilling Ændringsforslag

4. Alle udbydere af betalingstjenester, der 
er fritaget i henhold til punkt 3, litra a), 
bør bidrage til en erstatningsfond, 
medmindre de driver virksomhed på 
nonprofitbasis.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 95
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt 4

Forslag til henstilling Ændringsforslag

4. Alle udbydere af betalingstjenester, der 
er fritaget i henhold til punkt 3, litra a), 
bør bidrage til en erstatningsfond, 
medmindre de driver virksomhed på 
nonprofitbasis.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt 4

Forslag til henstilling Ændringsforslag

4. Alle udbydere af betalingstjenester, der 
er fritaget i henhold til punkt 3, litra a), 
bør bidrage til en erstatningsfond, 
medmindre de driver virksomhed på 

udgår
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nonprofitbasis.

Or. en

Ændringsforslag 97
Burkhard Balz

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt 4

Forslag til henstilling Ændringsforslag

4. Alle udbydere af betalingstjenester, der 
er fritaget i henhold til punkt 3, litra a), 
bør bidrage til en erstatningsfond, 
medmindre de driver virksomhed på 
nonprofitbasis.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 98
Gay Mitchell

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt 4

Forslag til henstilling Ændringsforslag

4. Alle udbydere af betalingstjenester, der 
er fritaget i henhold til punkt 3, litra a), 
bør bidrage til en erstatningsfond, 
medmindre de driver virksomhed på 
nonprofitbasis.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 99
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 1 – punkt 4
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Forslag til henstilling Ændringsforslag

4. Alle udbydere af betalingstjenester, der 
er fritaget i henhold til punkt 3, litra a), bør
bidrage til en erstatningsfond, medmindre 
de driver virksomhed på nonprofitbasis.

4. Medlemsstaterne bør have lov til at 
forpligte udbydere af betalingstjenester, 
der er fritaget i henhold til punkt 3, litra a), 
til at bidrage til en erstatningsfond, 
medmindre de driver virksomhed på 
nonprofitbasis.

Or. en

Ændringsforslag 100
Burkhard Balz

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 5

Forslag til henstilling Ændringsforslag

5. Lovgivningen bør sikre, at enhver 
forbruger, dvs. enhver fysisk person, som 
ikke agerer i sin egenskab af fagmand, 
forretningsdrivende, håndværker eller 
selvstændig erhvervsdrivende, og som er 
lovligt bosiddende i Unionen, har ret til at 
oprette og anvende en basiskonto hos en 
udbyder af betalingstjenester, som driver 
virksomhed i en medlemsstat, forudsat at 
forbrugeren ikke allerede har en 
basiskonto, der lever op til 
EU-lovgivningens krav, som beskrevet i 
disse henstillinger, på samme 
medlemsstats område.

5. Lovgivningen bør sikre, at enhver 
forbruger, dvs. enhver fysisk person, som 
ikke agerer i sin egenskab af fagmand, 
forretningsdrivende, håndværker eller 
selvstændig erhvervsdrivende, og som er 
lovligt bosiddende i Unionen, har ret til i 
den stat, hvor han har sit sædvanlige 
opholdssted, at oprette og anvende en 
basiskonto hos en udbyder af 
betalingstjenester, som driver virksomhed i 
denne medlemsstat, forudsat at forbrugeren 
ikke allerede har en 
betalingsformidlingskonto eller
basiskonto, der lever op til 
EU-lovgivningens krav, som beskrevet i 
disse henstillinger, og han påviseligt er 
blevet nægtet at oprette en 
betalingsformidlingskonto.

Forbrugeren skal have en tilknytning i 
form af bopæl, arbejdsplads eller 
studiested til den pågældende medlemsstat 
og det geografiske område, hvor den 
udbyder af betalingstjenester, hos hvem 
han vil oprette en basiskonto, driver sin 
virksomhed.
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Or. de

Ændringsforslag 101
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 5

Forslag til henstilling Ændringsforslag

5. Lovgivningen bør sikre, at enhver 
forbruger, dvs. enhver fysisk person, som 
ikke agerer i sin egenskab af fagmand, 
forretningsdrivende, håndværker eller 
selvstændig erhvervsdrivende, og som er 
lovligt bosiddende i Unionen, har ret til at 
oprette og anvende en basiskonto hos en 
udbyder af betalingstjenester, som driver 
virksomhed i en medlemsstat, forudsat at 
forbrugeren ikke allerede har en 
basiskonto, der lever op til 
EU-lovgivningens krav, som beskrevet i 
disse henstillinger, på samme 
medlemsstats område.

5. Lovgivningen bør sikre, at enhver 
forbruger, dvs. enhver fysisk person, som 
ikke agerer i sin egenskab af fagmand, 
forretningsdrivende, håndværker eller 
selvstændig erhvervsdrivende – som har 
en tilknytning til en medlemsstat, har ret 
til at oprette og anvende en basiskonto i 
den pågældende medlemsstat, forudsat at 
forbrugeren 1) ikke allerede har en 
bankkonto i den pågældende medlemsstat, 
der lever op til kravene i punkt 17 i 
nærværende bilag, og 2) fremlægger en 
erklæring på tro og love eller en formløs 
erklæring fra mindst et pengeinstitut i den 
pågældende medlemsstat, der viser, at han 
i den pågældende medlemsstat er blevet 
nægtet åbning af en bankkonto, der 
opfylder kravene i punkt 17 i nærværende 
bilag.

Or. en

Ændringsforslag 102
Peter Simon

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 5

Forslag til henstilling Ændringsforslag

5. Lovgivningen bør sikre, at enhver 
forbruger, dvs. enhver fysisk person, som 
ikke agerer i sin egenskab af fagmand, 
forretningsdrivende, håndværker eller 

5. Lovgivningen bør sikre, at enhver 
forbruger, dvs. enhver fysisk person, som 
ikke agerer i sin egenskab af fagmand, 
forretningsdrivende, håndværker eller 
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selvstændig erhvervsdrivende, og som er 
lovligt bosiddende i Unionen, har ret til at 
oprette og anvende en basiskonto hos en 
udbyder af betalingstjenester, som driver 
virksomhed i en medlemsstat, forudsat at 
forbrugeren ikke allerede har en 
basiskonto, der lever op til 
EU-lovgivningens krav, som beskrevet i 
disse henstillinger, på samme medlemsstats 
område.

selvstændig erhvervsdrivende, og som er 
lovligt bosiddende i Unionen, har ret til at 
oprette og anvende en basiskonto hos en 
udbyder af betalingstjenester, som driver 
virksomhed i en medlemsstat, forudsat at 
forbrugeren ikke allerede har en 
basiskonto, der lever op til
EU-lovgivningens krav, som beskrevet i 
disse henstillinger, på samme medlemsstats 
område. Det bør i den forbindelse ikke 
være en hindring for oprettelsen af en 
basiskonto, at der eksisterer andre 
basiskonti i andre medlemsstater og stater 
uden for EU. 

Or. de

Ændringsforslag 103
Jürgen Klute

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 5

Forslag til henstilling Ændringsforslag

5. Lovgivningen bør sikre, at enhver 
forbruger, dvs. enhver fysisk person, som 
ikke agerer i sin egenskab af fagmand, 
forretningsdrivende, håndværker eller 
selvstændig erhvervsdrivende, og som er 
lovligt bosiddende i Unionen, har ret til at 
oprette og anvende en basiskonto hos en 
udbyder af betalingstjenester, som driver 
virksomhed i en medlemsstat, forudsat at 
forbrugeren ikke allerede har en 
basiskonto, der lever op til 
EU-lovgivningens krav, som beskrevet i 
disse henstillinger, på samme medlemsstats 
område.

5. Lovgivningen bør sikre, at enhver 
forbruger, dvs. enhver fysisk person, som 
ikke agerer i sin egenskab af fagmand, 
forretningsdrivende, håndværker eller 
selvstændig erhvervsdrivende, og som er 
lovligt bosiddende i Unionen, har ret til at 
oprette og anvende en basiskonto hos en 
udbyder af betalingstjenester, som driver 
virksomhed i en medlemsstat, forudsat at 
forbrugeren ikke allerede har en 
basiskonto, der lever fuldt ud op til 
EU-lovgivningens krav, som beskrevet i 
disse henstillinger, på samme medlemsstats 
område. Retten til at oprette en basiskonto 
bør ikke begrænses, såfremt forbrugeren 
allerede har yderligere bankkonti, 
herunder basiskonti, i en anden 
medlemsstat.

Or. en
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Ændringsforslag 104
Gay Mitchell

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 5

Forslag til henstilling Ændringsforslag

5. Lovgivningen bør sikre, at enhver 
forbruger, dvs. enhver fysisk person, som 
ikke agerer i sin egenskab af fagmand, 
forretningsdrivende, håndværker eller 
selvstændig erhvervsdrivende, og som er 
lovligt bosiddende i Unionen, har ret til at 
oprette og anvende en basiskonto hos en 
udbyder af betalingstjenester, som driver 
virksomhed i en medlemsstat, forudsat at 
forbrugeren ikke allerede har en 
basiskonto, der lever op til 
EU-lovgivningens krav, som beskrevet i 
disse henstillinger, på samme medlemsstats 
område.

5. Lovgivningen bør sikre, at enhver 
forbruger, dvs. enhver fysisk person, som 
ikke agerer i sin egenskab af fagmand, 
forretningsdrivende, håndværker eller 
selvstændig erhvervsdrivende, og som er 
lovligt bosiddende i Unionen, har ret til at 
oprette og anvende en basiskonto i det 
land, hvor vedkommende har sin 
sædvanlige bopæl, hos en udbyder af 
betalingstjenester, som driver virksomhed i 
en medlemsstat, forudsat at forbrugeren 
ikke allerede har en løbende konto eller en
basiskonto, der lever op til 
EU-lovgivningens krav, som beskrevet i 
disse henstillinger, på samme medlemsstats 
område.

Or. en

Ændringsforslag 105
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 5

Forslag til henstilling Ændringsforslag

5. Lovgivningen bør sikre, at enhver 
forbruger, dvs. enhver fysisk person, som 
ikke agerer i sin egenskab af fagmand, 
forretningsdrivende, håndværker eller 
selvstændig erhvervsdrivende, og som er 
lovligt bosiddende i Unionen, har ret til at 
oprette og anvende en basiskonto hos en 
udbyder af betalingstjenester, som driver 
virksomhed i en medlemsstat, forudsat at 

5. Enhver eventuel EU-lovgivning bør 
sikre, at enhver forbruger, dvs. enhver EU-
borger (i det følgende benævnt 
"kunden"), som ikke agerer i sin egenskab 
af fagmand, forretningsdrivende, 
håndværker eller selvstændig 
erhvervsdrivende, og som er lovligt 
bosiddende i Unionen, har ret til at oprette 
og anvende en basiskonto hos en udbyder 
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forbrugeren ikke allerede har en 
basiskonto, der lever op til 
EU-lovgivningens krav, som beskrevet i 
disse henstillinger, på samme medlemsstats 
område.

af betalingstjenester, som driver 
virksomhed i en medlemsstat, forudsat at 
forbrugeren ikke allerede har en 
basiskonto, der lever op til 
EU-lovgivningens krav, som beskrevet i 
disse henstillinger, på samme medlemsstats 
område.

Or. en

Ændringsforslag 106
Olle Schmidt

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 5

Forslag til henstilling Ændringsforslag

5. Lovgivningen bør sikre, at enhver 
forbruger, dvs. enhver fysisk person, som 
ikke agerer i sin egenskab af fagmand, 
forretningsdrivende, håndværker eller 
selvstændig erhvervsdrivende, og som er 
lovligt bosiddende i Unionen, har ret til at 
oprette og anvende en basiskonto hos en 
udbyder af betalingstjenester, som driver 
virksomhed i en medlemsstat, forudsat at 
forbrugeren ikke allerede har en 
basiskonto, der lever op til 
EU-lovgivningens krav, som beskrevet i 
disse henstillinger, på samme 
medlemsstats område.

5. Lovgivningen bør sikre, at enhver 
forbruger, dvs. enhver fysisk person, som 
ikke agerer i sin egenskab af fagmand, 
forretningsdrivende, håndværker eller 
selvstændig erhvervsdrivende, og som er 
lovligt bosiddende i Unionen, har ret til at 
oprette og anvende en basiskonto hos en 
udbyder af betalingstjenester, som driver 
virksomhed i en medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 107
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 6

Forslag til henstilling Ændringsforslag

6. Lovgivningen bør sikre, at forbrugerne udgår
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ikke pålægges unødige byrder for at 
bevise, at de ikke allerede har oprettet en 
basiskonto, samt foreskrive, at 
forbrugeren skal fremlægge en erklæring 
til dette formål i forbindelse med 
ansøgningsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 108
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 6

Forslag til henstilling Ændringsforslag

6. Lovgivningen bør sikre, at forbrugerne 
ikke pålægges unødige byrder for at 
bevise, at de ikke allerede har oprettet en 
basiskonto, samt foreskrive, at 
forbrugeren skal fremlægge en erklæring 
til dette formål i forbindelse med 
ansøgningsprocessen.

6. Hver enkelt medlemsstat bør pålægges
at oprette et nationalt register for 
specifikke oplysninger vedrørende 
basiskonti. Registeret bør anvendes til 
indsamling af statistiske data og til 
kontrol af, hvorvidt en forbruger, der 
ansøger om en basiskonto, allerede har en 
sådan konto hos en anden udbyder af 
betalingstjenester i samme medlemsstat.
Datene skal være så begrænsede som 
muligt, og registeret skal fuldt ud 
respektere den pågældende forbrugers 
integritet. Enhver basiskonto skal indføres 
i registeret, når kontoen åbnes, og slettes, 
når kontoen lukkes. Ethvert afslag på at 
oprette en basiskonto bør registreres 
anonymt sammen med begrundelsen.
Disse registrerede afslag bør slettes fra 
registeret efter højst et år. Udbydere af 
betalingstjenester bør henvende sig til den 
nationale myndighed, der er ansvarlig for 
dette register, for at kontrollere, at en 
forbruger, der ansøger om en basiskonto, 
ikke allerede har en sådan konto i 
medlemsstaten.

Or. en
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Ændringsforslag 109
Jürgen Klute

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 6

Forslag til henstilling Ændringsforslag

6. Lovgivningen bør sikre, at forbrugerne 
ikke pålægges unødige byrder for at bevise, 
at de ikke allerede har oprettet en 
basiskonto, samt foreskrive, at forbrugeren 
skal fremlægge en erklæring til dette 
formål i forbindelse med 
ansøgningsprocessen.

6. Lovgivningen bør sikre, at forbrugerne 
ikke pålægges unødige byrder for at bevise, 
at de ikke allerede har oprettet en 
basiskonto i samme medlemsstat, som 
fuldt ud opfylder lovgivningens krav, samt 
foreskrive, at forbrugeren skal fremlægge 
en erklæring til dette formål i forbindelse 
med ansøgningsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 110
Peter Simon

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 6

Forslag til henstilling Ændringsforslag

6. Lovgivningen bør sikre, at forbrugerne 
ikke pålægges unødige byrder for at bevise, 
at de ikke allerede har oprettet en 
basiskonto, samt foreskrive, at forbrugeren 
skal fremlægge en erklæring til dette 
formål i forbindelse med 
ansøgningsprocessen.

6. Lovgivningen bør sikre, at forbrugerne 
ikke pålægges unødige byrder for at bevise, 
at de ikke allerede har oprettet en 
basiskonto på samme medlemsstats 
område, samt foreskrive, at forbrugeren 
skal fremlægge en erklæring til dette 
formål i forbindelse med 
ansøgningsprocessen.

Or. de

Ændringsforslag 111
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 6
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Forslag til henstilling Ændringsforslag

6. Lovgivningen bør sikre, at forbrugerne 
ikke pålægges unødige byrder for at bevise, 
at de ikke allerede har oprettet en 
basiskonto, samt foreskrive, at forbrugeren 
skal fremlægge en erklæring til dette 
formål i forbindelse med 
ansøgningsprocessen.

6. Lovgivningen bør sikre, at forbrugerne 
ikke pålægges unødige byrder for at bevise, 
at de ikke allerede har oprettet en 
basiskonto i den pågældende medlemsstat, 
samt foreskrive, at forbrugeren skal 
fremlægge en erklæring til dette formål i 
forbindelse med ansøgningsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 112
Olle Schmidt

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 6

Forslag til henstilling Ændringsforslag

6. Lovgivningen bør sikre, at forbrugerne 
ikke pålægges unødige byrder for at bevise, 
at de ikke allerede har oprettet en 
basiskonto, samt foreskrive, at forbrugeren 
skal fremlægge en erklæring til dette 
formål i forbindelse med 
ansøgningsprocessen.

6. Lovgivningen bør sikre, at forbrugerne 
ikke pålægges unødige byrder for at bevise, 
at de ikke allerede har oprettet en 
basiskonto i medlemsstaten, samt 
foreskrive, at forbrugeren skal fremlægge 
en erklæring til dette formål i forbindelse 
med ansøgningsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 113
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 7

Forslag til henstilling Ændringsforslag

7. Retten til adgang til en basiskonto bør 
gælde uanset forbrugerens nationalitet 
eller bopælsstat i Unionen. Kriterier som 
indkomstniveau eller indkomstens 
regelmæssighed, beskæftigelse, 

7. Adgangen til en basiskonto bør under 
ingen omstændigheder være betinget af 
køb af andre produkter eller tjenester som 
f.eks. en forsikring.
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kredithistorie, gældsætningsniveau samt 
den personlige situation med hensyn til 
konkurs og fremtidige aktiviteter på 
kontoen bør ikke have indflydelse på 
oprettelsen af en basiskonto. Adgangen til 
en basiskonto bør under ingen 
omstændigheder være betinget af køb af 
andre produkter eller tjenester som f.eks. 
en forsikring.

Or. en

Ændringsforslag 114
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 7

Forslag til henstilling Ændringsforslag

7. Retten til adgang til en basiskonto bør 
gælde uanset forbrugerens nationalitet 
eller bopælsstat i Unionen. Kriterier som 
indkomstniveau eller indkomstens 
regelmæssighed, beskæftigelse, 
kredithistorie, gældsætningsniveau samt 
den personlige situation med hensyn til 
konkurs og fremtidige aktiviteter på 
kontoen bør ikke have indflydelse på 
oprettelsen af en basiskonto. Adgangen til 
en basiskonto bør under ingen 
omstændigheder være betinget af køb af 
andre produkter eller tjenester som f.eks. 
en forsikring.

7. Retten til adgang til en basiskonto i en 
medlemsstat bør gælde forbrugere, der 
har en tilknytning til den pågældende 
medlemsstat. Eksempler på et 
tilknytningsforhold til den pågældende 
medlemsstat er bl.a.: nationalitet, bopæl, 
arbejdsrelaterede forhold, optagelse på en 
skole- eller erhvervsmæssig 
uddannelsesinstitution, familiære bånd 
eller enhver anden faktor, der kan udgøre 
en tilknytning til den pågældende 
medlemsstat. Kriterier som 
indkomstniveau eller indkomstens 
regelmæssighed, beskæftigelse, 
kredithistorie, gældsætningsniveau samt 
den personlige situation med hensyn til 
konkurs og fremtidige aktiviteter på 
kontoen bør ikke have indflydelse på 
oprettelsen af en basiskonto. Adgangen til 
en basiskonto bør under ingen 
omstændigheder være betinget af køb af 
andre produkter eller tjenester som f.eks. 
en forsikring.

Or. en
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Ændringsforslag 115
Burkhard Balz

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 7

Forslag til henstilling Ændringsforslag

7. Retten til adgang til en basiskonto bør 
gælde uanset forbrugerens nationalitet 
eller bopælsstat i Unionen. Kriterier som 
indkomstniveau eller indkomstens 
regelmæssighed, beskæftigelse, 
kredithistorie, gældsætningsniveau samt
den personlige situation med hensyn til 
konkurs og fremtidige aktiviteter på 
kontoen bør ikke have indflydelse på 
oprettelsen af en basiskonto. Adgangen til 
en basiskonto bør under ingen 
omstændigheder være betinget af køb af 
andre produkter eller tjenester som f.eks. 
en forsikring.

7. Retten til adgang til en basiskonto bør 
gælde uanset EU-borgerens bopælsstat i 
Unionen. Kriterier som indkomstniveau 
eller indkomstens regelmæssighed, 
beskæftigelse, kredithistorie, 
gældsætningsniveau eller den personlige 
situation med hensyn til konkurs bør ikke 
have indflydelse på oprettelsen af en 
basiskonto. Kontoen skal dog oprettes og 
anvendes på en måde, der er acceptabel 
for kreditinstituttet. Hvis EU-borgeren 
giver forkerte oplysninger i forbindelse 
med kontraktforholdet, undlader at betale 
gebyrer eller groft generer eller truer 
bankens ansatte eller kunder, skal dette 
derfor betragtes som grund til at afvise 
eller opsige basiskontoen. Adgangen til en 
basiskonto bør under ingen 
omstændigheder være betinget af køb af 
andre produkter eller tjenester som f.eks. 
en forsikring.

Or. de

Ændringsforslag 116
Emilie Turunen

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 7

Forslag til henstilling Ændringsforslag

7. Retten til adgang til en basiskonto bør 
gælde uanset forbrugerens nationalitet eller 
bopælsstat i Unionen. Kriterier som 
indkomstniveau eller indkomstens 

7. Retten til adgang til en basiskonto bør 
gælde uanset forbrugerens nationalitet eller 
bopælsstat i Unionen. Kriterier som 
indkomstniveau eller indkomstens 
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regelmæssighed, beskæftigelse, 
kredithistorie, gældsætningsniveau samt 
den personlige situation med hensyn til 
konkurs og fremtidige aktiviteter på 
kontoen bør ikke have indflydelse på 
oprettelsen af en basiskonto. Adgangen til 
en basiskonto bør under ingen 
omstændigheder være betinget af køb af 
andre produkter eller tjenester som f.eks. 
en forsikring.

regelmæssighed, beskæftigelse, 
kredithistorie, gældsætningsniveau samt 
den personlige situation med hensyn til 
konkurs og fremtidige aktiviteter på 
kontoen bør ikke have indflydelse på 
oprettelsen af en basiskonto. Adgangen til 
en basiskonto bør under ingen 
omstændigheder være betinget af køb af 
andre produkter eller tjenester som f.eks. 
en forsikring eller en yderligere 
bankkonto.

Or. en

Ændringsforslag 117
Peter Simon

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 7

Forslag til henstilling Ændringsforslag

7. Retten til adgang til en basiskonto bør 
gælde uanset forbrugerens nationalitet eller 
bopælsstat i Unionen. Kriterier som 
indkomstniveau eller indkomstens 
regelmæssighed, beskæftigelse, 
kredithistorie, gældsætningsniveau samt 
den personlige situation med hensyn til 
konkurs og fremtidige aktiviteter på 
kontoen bør ikke have indflydelse på 
oprettelsen af en basiskonto. Adgangen til 
en basiskonto bør under ingen 
omstændigheder være betinget af køb af 
andre produkter eller tjenester som f.eks. 
en forsikring.

7. Retten til adgang til en basiskonto bør 
gælde uanset forbrugerens nationalitet eller 
bopælsstat i Unionen. Kriterier som 
indkomstniveau eller indkomstens 
regelmæssighed, beskæftigelse, 
kredithistorie, gældsætningsniveau samt 
den personlige situation med hensyn til 
konkurs og fremtidige aktiviteter på 
kontoen eller registrering i 
oplysningsbureauer om de økonomiske 
forhold bør ikke have indflydelse på 
oprettelsen af en basiskonto. Adgangen til 
en basiskonto bør under ingen 
omstændigheder være betinget af køb af 
andre produkter eller tjenester som f.eks. 
en forsikring.

Or. de

Ændringsforslag 118
Olle Ludvigsson
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Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 7

Forslag til henstilling Ændringsforslag

7. Retten til adgang til en basiskonto bør 
gælde uanset forbrugerens nationalitet eller 
bopælsstat i Unionen. Kriterier som 
indkomstniveau eller indkomstens 
regelmæssighed, beskæftigelse, 
kredithistorie, gældsætningsniveau samt 
den personlige situation med hensyn til 
konkurs og fremtidige aktiviteter på 
kontoen bør ikke have indflydelse på 
oprettelsen af en basiskonto. Adgangen til 
en basiskonto bør under ingen 
omstændigheder være betinget af køb af 
andre produkter eller tjenester som f.eks. 
en forsikring.

7. Retten til adgang til en basiskonto bør 
gælde uanset forbrugerens nationalitet eller 
bopælsstat i Unionen. Kriterier som 
indkomstniveau eller indkomstens 
regelmæssighed, beskæftigelse, 
kredithistorie, gældsætningsniveau samt 
den personlige situation med hensyn til 
konkurs og forventet omsætning på 
kontoen bør ikke have indflydelse på 
oprettelsen af en basiskonto. Adgangen til 
en basiskonto bør under ingen 
omstændigheder være betinget af køb af 
andre produkter eller tjenester som f.eks. 
en forsikring.

Or. en

Ændringsforslag 119
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 8

Forslag til henstilling Ændringsforslag

8. Anvendelsen af lovgivningen bør ikke 
berøre Unionens regler, navnlig 
udbydernes forpligtelse til i henhold til 
relevant EU-lovgivning eller national 
lovgivning, f.eks. lovgivning om 
hvidvaskning af penge, at opsige aftaler om 
basiskonti under ganske særlige 
omstændigheder. En konto kan ligeledes 
lukkes i tilfælde af bedrag, misbrug af tillid 
eller forfalskning af dokumenter.

8. Anvendelsen af en eventuel EU-
lovgivning bør ikke berøre Unionens 
regler, navnlig udbydernes forpligtelse til i 
henhold til relevant EU-lovgivning eller 
national lovgivning, f.eks. lovgivning om 
hvidvaskning af penge, at opsige aftaler om 
basiskonti under ganske særlige 
omstændigheder. En konto kan ligeledes 
lukkes i tilfælde af bedrag, misbrug af tillid 
eller forfalskning af dokumenter.

Or. en
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Ændringsforslag 120
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 8

Forslag til henstilling Ændringsforslag

8. Anvendelsen af lovgivningen bør ikke 
berøre Unionens regler, navnlig 
udbydernes forpligtelse til i henhold til 
relevant EU-lovgivning eller national 
lovgivning, f.eks. lovgivning om 
hvidvaskning af penge, at opsige aftaler 
om basiskonti under ganske særlige 
omstændigheder. En konto kan ligeledes 
lukkes i tilfælde af bedrag, misbrug af 
tillid eller forfalskning af dokumenter.

8. Kunder kan kun nægtes basiskonti eller 
få disse opsagt under særlige 
omstændigheder som f.eks.

1) uforenelighed med lovgivningen om 
hvidvaskning af penge
2) bedrag, misbrug af tillid eller 
forfalskning af dokumenter

3) vedvarende manglende betaling af 
gebyrer i tilknytning til den basale 
bankkonto.

Or. en

Ændringsforslag 121
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 8

Forslag til henstilling Ændringsforslag

8. Anvendelsen af lovgivningen bør ikke 
berøre Unionens regler, navnlig 
udbydernes forpligtelse til i henhold til 
relevant EU-lovgivning eller national 
lovgivning, f.eks. lovgivning om 
hvidvaskning af penge, at opsige aftaler om 
basiskonti under ganske særlige 
omstændigheder. En konto kan ligeledes 
lukkes i tilfælde af bedrag, misbrug af tillid 

8. Anvendelsen af lovgivningen bør ikke 
berøre Unionens regler, navnlig 
udbydernes forpligtelse til i henhold til 
relevant EU-lovgivning eller national 
lovgivning, f.eks. lovgivning om 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terror, at nægte adgang til eller opsige 
aftaler om en basal betalingskonto under 
ganske særlige omstændigheder. En konto 
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eller forfalskning af dokumenter. kan ligeledes afvises eller lukkes i tilfælde 
af bedrag, misbrug af tillid eller 
forfalskning af dokumenter.

Or. en

Ændringsforslag 122
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 9

Forslag til henstilling Ændringsforslag

9. Medlemsstaterne bør forpligtes til at
garantere, at due diligence-procedurerne 
ikke fører til forskelsbehandling, f.eks. af 
marginaliserede grupper, migranter, 
etniske eller religiøse minoriteter eller 
personer uden fast bopæl. Der bør følgelig 
tages særligt hensyn til de midler, 
hvormed personer uden fast bopæl kan 
opfylde due diligence-kravene, og den 
nationale bedste praksis bør tages i 
betragtning med henblik på effektivt at 
garantere adgang til et basisudvalg af 
væsentlige betalingstjenester.

9. Medlemsstaterne bør garantere, at 
due diligence-procedurerne er i fuld 
overensstemmelse med den gældende 
lovgivning om bekæmpelse af 
forskelsbehandling på nationalt plan eller 
på EU-niveau.

Or. en

Ændringsforslag 123
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 9

Forslag til henstilling Ændringsforslag

9. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
garantere, at due diligence-procedurerne 
ikke fører til forskelsbehandling, f.eks. af 
marginaliserede grupper, migranter, 
etniske eller religiøse minoriteter eller 
personer uden fast bopæl. Der bør følgelig

9. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
garantere, at due diligence-procedurerne 
ikke fører til forskelsbehandling, f.eks. af 
mindretal og marginaliserede grupper eller 
unødvendigt ufleksibel behandling af 
forbrugere uden fast bopæl eller uden de 
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tages særligt hensyn til de midler, hvormed
personer uden fast bopæl kan opfylde 
due diligence-kravene, og den nationale
bedste praksis bør tages i betragtning med 
henblik på effektivt at garantere adgang 
til et basisudvalg af væsentlige 
betalingstjenester.

normale identitetspapirer. Der bør tages 
særligt hensyn til brugen af målrettede 
foranstaltninger og procedurer for de 
midler, hvormed forbrugere uden fast 
bopæl eller de normale identitetspapirer
kan opfylde due diligence-kravene. Den
nationale bedste praksis bør tages i 
betragtning i denne forbindelse. Om 
nødvendigt bør medlemsstaterne indføre 
specifikke ordninger til støtte for disse 
forbrugere, når de kompetente 
myndigheder og sociale tjenester i 
samarbejde med udbyderne af 
betalingstjenester indfører særlige robuste 
og sikre redskaber med henblik på at 
finde pragmatiske løsninger på problemer 
med adresser og identifikation.

Or. en

Ændringsforslag 124
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 9

Forslag til henstilling Ændringsforslag

9. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
garantere, at due diligence-procedurerne 
ikke fører til forskelsbehandling, f.eks. af 
marginaliserede grupper, migranter, 
etniske eller religiøse minoriteter eller 
personer uden fast bopæl. Der bør følgelig 
tages særligt hensyn til de midler, 
hvormed personer uden fast bopæl kan 
opfylde due diligence-kravene, og den 
nationale bedste praksis bør tages i 
betragtning med henblik på effektivt at 
garantere adgang til et basisudvalg af 
væsentlige betalingstjenester.

9. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
garantere, at due diligence-procedurerne 
ikke fører til forskelsbehandling. Den
nationale bedste praksis bør tages i 
betragtning med henblik på effektivt at 
garantere adgang til et basisudvalg af 
væsentlige betalingstjenester.

Or. en
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Ændringsforslag 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 10

Forslag til henstilling Ændringsforslag

10. For at fremme dette bør basiskonti 
klassificeres som produkter med 
begrænset risiko i henhold til artikel 3, 
stk. 3, i Kommissionens direktiv 
2006/70/EF, som gennemfører direktiv 
2005/60; udbydere bør forpligtes til at 
anvende forenklede due diligence-krav 
over for kunderne, og Kommissionen bør 
tilstræbe yderligere at harmonisere de 
nationale fortolkninger af regler til 
bekæmpelse af hvidvaskning af penge for
at sikre, at de ikke længere kan anvendes 
til at nægte forbrugerne adgang til en 
basiskonto.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 126
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 10

Forslag til henstilling Ændringsforslag

10. For at fremme dette bør basiskonti 
klassificeres som produkter med 
begrænset risiko i henhold til artikel 3, 
stk. 3, i Kommissionens direktiv 
2006/70/EF, som gennemfører direktiv 
2005/60; udbydere bør forpligtes til at 
anvende forenklede due diligence-krav 
over for kunderne, og Kommissionen bør 
tilstræbe yderligere at harmonisere de 
nationale fortolkninger af regler til 
bekæmpelse af hvidvaskning af penge for 
at sikre, at de ikke længere kan anvendes 
til at nægte forbrugerne adgang til en 

udgår
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basiskonto.

Or. en

Ændringsforslag 127
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 10

Forslag til henstilling Ændringsforslag

10. For at fremme dette bør basiskonti 
klassificeres som produkter med 
begrænset risiko i henhold til artikel 3, 
stk. 3, i Kommissionens direktiv 
2006/70/EF, som gennemfører direktiv 
2005/60; udbydere bør forpligtes til at 
anvende forenklede due diligence-krav 
over for kunderne, og Kommissionen bør 
tilstræbe yderligere at harmonisere de 
nationale fortolkninger af regler til 
bekæmpelse af hvidvaskning af penge for 
at sikre, at de ikke længere kan anvendes 
til at nægte forbrugerne adgang til en 
basiskonto.

10. For at fremme dette og i lyset af 
reglerne om hvidvaskning af penge bør
man overveje, hvordan man opnår den 
rette balance mellem adgangen til en 
basal bankkonto og due diligence-
kravene. I denne forbindelse skal 
sammenhængen med Kommissions 
direktiv 2006/70/EF om fastsættelse af 
gennemførelsesforanstaltninger til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF for så vidt angår definitionen 
af "politisk udsat person" og de tekniske 
kriterier for lempede procedurer med 
hensyn til kundelegitimation og for 
undtagelse i tilfælde, hvor en finansiel 
aktivitet udøves lejlighedsvis eller i et 
meget begrænset omfang præciseres.
Kommissionen bør tilstræbe yderligere at 
harmonisere de nationale fortolkninger af 
regler til bekæmpelse af hvidvaskning af 
penge.

Or. en

Ændringsforslag 128
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 10
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Forslag til henstilling Ændringsforslag

10. For at fremme dette bør basiskonti
klassificeres som produkter med begrænset 
risiko i henhold til artikel 3, stk. 3, i 
Kommissionens direktiv 2006/70/EF, som 
gennemfører direktiv 2005/60; udbydere 
bør forpligtes til at anvende forenklede 
due diligence-krav over for kunderne, og
Kommissionen bør tilstræbe yderligere at 
harmonisere de nationale fortolkninger af 
regler til bekæmpelse af hvidvaskning af 
penge for at sikre, at de ikke længere kan 
anvendes til at nægte forbrugerne adgang 
til en basiskonto.

10. For at fremme dette bør 
medlemsstaterne have lov til at 
klassificere basale betalingskonti som 
produkter med begrænset risiko i henhold 
til artikel 3, stk. 3, i Kommissionens 
direktiv 2006/70/EF, som gennemfører 
direktiv 2005/60; dermed kan udbydere 
forpligtes til at anvende forenklede 
due diligence-krav over for kunderne.
Kommissionen bør tilstræbe yderligere at 
præcisere fortolkninger af regler til 
bekæmpelse af hvidvaskning af penge og 
regler til bekæmpelse af finansiering af 
terror for at sikre, at de anvendes på en 
afbalanceret og proportional måde i 
forbindelse med basale banktjenester.
Ingen bør nægtes adgang til eller få 
opsagt deres basale betalingskonti med 
disse begrundelser, medmindre der er 
veldokumenterede og objektive grunde til 
at gøre det. Sådanne regler bør aldrig 
anvendes som et ubegrundet påskud til at 
afvise kommercielt mindre attraktive 
kunder.

Or. en

Ændringsforslag 129
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 11

Forslag til henstilling Ændringsforslag

11. Lovgivningen bør forpligte udbydere af 
betalingstjenester til at handle på en 
gennemsigtig måde, når de træffer 
beslutning om at nægte at oprette eller om 
at lukke en basiskonto. Udbydere af 
betalingstjenester bør - for at give 
forbrugerne mulighed for at stille 
spørgsmålstegn ved udbydernes beslutning 

11. Lovgivningen bør forpligte udbydere af 
betalingstjenester til at handle på en 
gennemsigtig måde, når de træffer 
beslutning om at nægte at oprette eller om 
at lukke en betalingskonto, idet de 
samtidig overholder lovgivningen om 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terror samt om forebyggelse og 
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- skriftligt underrette forbrugerne om 
årsagen til afslaget på oprettelse eller 
beslutningen om lukning af en basiskonto. 
Udbyderne bør tillige forpligtes til at 
underrette forbrugerne om muligheder for 
alternative klage- og 
tvistbilæggelsesmekanismer.

efterforskning af forbrydelser. Udbydere 
af betalingstjenester bør - for at give 
forbrugerne mulighed for at stille 
spørgsmålstegn ved udbydernes beslutning 
- skriftligt underrette forbrugerne om 
årsagen til afslaget på oprettelse eller 
beslutningen om lukning af en basal 
betalingskonto. Udbyderne bør tillige 
forpligtes til at underrette forbrugerne om 
muligheder for alternative klage- og 
tvistbilæggelsesmekanismer.

Or. en

Ændringsforslag 130
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 11

Forslag til henstilling Ændringsforslag

11. Lovgivningen bør forpligte udbydere 
af betalingstjenester til at handle på en 
gennemsigtig måde, når de træffer 
beslutning om at nægte at oprette eller om 
at lukke en basiskonto. Udbydere af 
betalingstjenester bør - for at give 
forbrugerne mulighed for at stille 
spørgsmålstegn ved udbydernes beslutning 
- skriftligt underrette forbrugerne om 
årsagen til afslaget på oprettelse eller 
beslutningen om lukning af en basiskonto. 
Udbyderne bør tillige forpligtes til at 
underrette forbrugerne om muligheder for 
alternative klage- og 
tvistbilæggelsesmekanismer.

11. I en eventuel EU-lovgivning bør man 
sikre, at udbydere af betalingstjenester til 
at handle på en gennemsigtig måde, når de 
træffer beslutning om at nægte at oprette 
eller om at lukke en basiskonto. Udbydere 
af betalingstjenester bør - for at give 
kunden mulighed for at stille 
spørgsmålstegn ved udbydernes beslutning 
- skriftligt underrette forbrugerne om 
årsagen til afslaget på oprettelse eller 
beslutningen om lukning af en basiskonto.
Udbyderne bør tillige forpligtes til at 
underrette forbrugerne om muligheder for 
alternative klage- og 
tvistbilæggelsesmekanismer.

Or. en

Ændringsforslag 131
Jürgen Klute

Forslag til henstilling
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Bilag – henstilling 2 – punkt 11

Forslag til henstilling Ændringsforslag

11. Lovgivningen bør forpligte udbydere af 
betalingstjenester til at handle på en 
gennemsigtig måde, når de træffer 
beslutning om at nægte at oprette eller om 
at lukke en basiskonto. Udbydere af 
betalingstjenester bør - for at give 
forbrugerne mulighed for at stille 
spørgsmålstegn ved udbydernes beslutning 
- skriftligt underrette forbrugerne om 
årsagen til afslaget på oprettelse eller 
beslutningen om lukning af en basiskonto. 
Udbyderne bør tillige forpligtes til at 
underrette forbrugerne om muligheder for 
alternative klage- og 
tvistbilæggelsesmekanismer.

11. Lovgivningen bør forpligte udbydere af 
betalingstjenester til at handle på en 
gennemsigtig måde, når de træffer 
beslutning om at nægte at oprette eller om 
at lukke en basiskonto. Udbydere af 
betalingstjenester bør - for at give 
forbrugerne mulighed for at stille 
spørgsmålstegn ved udbydernes beslutning 
- skriftligt underrette forbrugerne om 
årsagen til afslaget på oprettelse eller 
beslutningen om lukning af en basiskonto. 
Udbyderne bør tillige forpligtes til at 
underrette forbrugerne om muligheder for 
alternative klage- og 
tvistbilæggelsesmekanismer. Udbyderen 
må ikke afkræve forbrugeren penge for at 
modtage sådanne oplysninger, herunder 
på skrift.

Or. en

Ændringsforslag 132
Jürgen Klute

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 12

Forslag til henstilling Ændringsforslag

12. Lovgivningen bør kræve, at udbyderne 
handler hurtigt, når de undersøger, om 
forbrugerne har ret til adgang til en 
basiskonto, og udbyderne skal underrette 
forbrugerne om årsagen til alle forsinkelser 
på mere end to uger. Udbyderne kan 
kræve, at forbrugerne er fysisk til stede i 
den nærmest beliggende filial ved 
oprettelse af en konto.

12. Lovgivningen bør kræve, at udbyderne 
handler hurtigt, når de undersøger, om 
forbrugerne har ret til adgang til en 
basiskonto, og udbyderne skal underrette 
forbrugerne skriftligt og behørigt om 
årsagen til alle forsinkelser på mere end to 
uger. Årsager, som ligger inden for 
udbyderens ansvarsområde - f.eks. stor 
arbejdsbyrde - kan ikke retfærdiggøre 
forsinkelsen. Udbyderne kan kræve, at 
forbrugerne er fysisk til stede i den 
nærmest beliggende filial ved oprettelse af 
en konto.
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Or. de

Ændringsforslag 133
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 2 – punkt 12

Forslag til henstilling Ændringsforslag

12. Lovgivningen bør kræve, at udbyderne 
handler hurtigt, når de undersøger, om 
forbrugerne har ret til adgang til en 
basiskonto, og udbyderne skal underrette 
forbrugerne om årsagen til alle 
forsinkelser på mere end to uger. 
Udbyderne kan kræve, at forbrugerne er 
fysisk til stede i den nærmest beliggende 
filial ved oprettelse af en konto.

12. I en eventuel EU-lovgivning bør man
kræve, at udbyderne handler i tide, når de 
undersøger, om kunden har ret til adgang 
til en basiskonto. Udbyderne kan kræve, at 
forbrugerne er fysisk til stede i den 
nærmest beliggende filial ved oprettelse af 
en konto.

Or. en

Ændringsforslag 134
Liem Hoang Ngoc

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 13

Forslag til henstilling Ændringsforslag

13. Lovgivningen bør sætte 
basiskontobrugeren i stand til at foretage 
alle væsentlige betalingstransaktioner som 
f.eks. modtagelse af indkomst eller ydelser, 
betaling af regninger eller afgifter og køb 
af varer og tjenesteydelser via fysiske eller 
fjerne kanaler ved anvendelse af 
konventionelle nationale systemer.

13. Lovgivningen bør sætte 
basiskontobrugeren i stand til at foretage 
alle væsentlige betalingstransaktioner som 
f.eks. modtagelse af indkomst eller ydelser, 
betaling af regninger eller afgifter og køb 
af varer og tjenesteydelser via fysiske eller 
fjerne kanaler ved anvendelse af 
konventionelle nationale systemer gratis.

Or. fr
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Ændringsforslag 135
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 13

Forslag til henstilling Ændringsforslag

13. Lovgivningen bør sætte 
basiskontobrugeren i stand til at foretage 
alle væsentlige betalingstransaktioner som 
f.eks. modtagelse af indkomst eller ydelser, 
betaling af regninger eller afgifter og køb 
af varer og tjenesteydelser via fysiske eller 
fjerne kanaler ved anvendelse af 
konventionelle nationale systemer.

13. En eventuel EU-lovgivning bør sætte 
basiskontobrugeren eller kunden i stand til 
at foretage alle væsentlige 
betalingstransaktioner som f.eks. 
modtagelse af indkomst eller ydelser, 
betaling af regninger eller afgifter og køb 
af varer og tjenesteydelser via fysiske eller 
fjerne kanaler ved anvendelse af 
konventionelle nationale systemer.

Or. en

Ændringsforslag 136
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 14

Forslag til henstilling Ændringsforslag

14. Udbyderen af betalingstjenester bør 
hverken udtrykkeligt eller stiltiende tilbyde 
overtræksfaciliteter i tilknytning til en 
basiskonto. En betalingsordre til 
forbrugerens udbyder af betalingstjenester 
bør ikke udføres, såfremt dette resulterer i 
en negativ saldo på forbrugerens 
basiskonto. Kreditmulighed bør ikke anses 
for en del af en basiskonto eller som en ret, 
der er tilknyttet hertil, uanset formålet med 
kreditten, og uanset hvilken form for kredit 
der er tale om.

14. Udbyderen af betalingstjenester bør 
hverken udtrykkeligt eller stiltiende tilbyde 
overtræksfaciliteter i tilknytning til en 
basiskonto. En betalingsordre til 
forbrugerens udbyder af betalingstjenester 
bør ikke udføres, såfremt dette resulterer i 
en negativ saldo på forbrugerens 
basiskonto. Kreditmulighed bør ikke anses 
for en del af en basiskonto eller som en ret, 
der er tilknyttet hertil, uanset formålet med 
kreditten, og uanset hvilken form for kredit 
der er tale om. Udbydere af 
betalingstjenester kan, når dette ikke er 
upassende, tilbyde kreditprodukter som 
separate tjenester til kunder med basale 
betalingskonti, så længe adgangen til og 
brugen af den basale konto på ingen 
måde er begrænset af eller gjort betinget 
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af køb af sådanne produkter.

Or. en

Ændringsforslag 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 14

Forslag til henstilling Ændringsforslag

14. Udbyderen af betalingstjenester bør 
hverken udtrykkeligt eller stiltiende 
tilbyde overtræksfaciliteter i tilknytning til 
en basiskonto. En betalingsordre til 
forbrugerens udbyder af betalingstjenester 
bør ikke udføres, såfremt dette resulterer i 
en negativ saldo på forbrugerens 
basiskonto. Kreditmulighed bør ikke anses 
for en del af en basiskonto eller som en ret, 
der er tilknyttet hertil, uanset formålet med 
kreditten, og uanset hvilken form for kredit 
der er tale om.

14. En betalingsordre til forbrugerens 
udbyder af betalingstjenester bør ikke 
udføres, såfremt dette resulterer i en 
negativ saldo på forbrugerens basiskonto. 
Kreditmulighed bør ikke anses for en del af 
en basiskonto eller som en ret, der er 
tilknyttet hertil, uanset formålet med 
kreditten, og uanset hvilken form for kredit 
der er tale om.

Or. en

Ændringsforslag 138
Burkhard Balz

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 14

Forslag til henstilling Ændringsforslag

14. Udbyderen af betalingstjenester bør 
hverken udtrykkeligt eller stiltiende tilbyde 
overtræksfaciliteter i tilknytning til en 
basiskonto. En betalingsordre til 
forbrugerens udbyder af betalingstjenester 
bør ikke udføres, såfremt dette resulterer i 
en negativ saldo på forbrugerens 
basiskonto. Kreditmulighed bør ikke anses 
for en del af en basiskonto eller som en ret, 

14. Udbyderen af betalingstjenester bør 
hverken udtrykkeligt eller stiltiende tilbyde 
overtræksfaciliteter i tilknytning til en 
basiskonto. En betalingsordre til 
forbrugerens udbyder af betalingstjenester 
bør ikke udføres, såfremt dette resulterer i 
en negativ saldo på forbrugerens 
basiskonto; undtaget herfra er bankens 
gebyrer for tjenesteydelser, som 
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der er tilknyttet hertil, uanset formålet med 
kreditten, og uanset hvilken form for kredit 
der er tale om.

forbrugeren har benyttet. Kreditmulighed 
bør ikke anses for en del af en basiskonto 
eller som en ret, der er tilknyttet hertil, 
uanset formålet med kreditten, og uanset 
hvilken form for kredit der er tale om.

Or. de

Ændringsforslag 139
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 14

Forslag til henstilling Ændringsforslag

14. Udbyderen af betalingstjenester bør 
hverken udtrykkeligt eller stiltiende tilbyde 
overtræksfaciliteter i tilknytning til en 
basiskonto. En betalingsordre til 
forbrugerens udbyder af betalingstjenester 
bør ikke udføres, såfremt dette resulterer i 
en negativ saldo på forbrugerens
basiskonto. Kreditmulighed bør ikke anses 
for en del af en basiskonto eller som en ret, 
der er tilknyttet hertil, uanset formålet med 
kreditten, og uanset hvilken form for kredit 
der er tale om.

14. Udbyderen af betalingstjenester bør 
hverken udtrykkeligt eller stiltiende tilbyde 
overtræksfaciliteter i tilknytning til en 
basiskonto. En betalingsordre til kundens
udbyder af betalingstjenester bør ikke 
udføres, såfremt dette resulterer i en 
negativ saldo på kundens basiskonto.
Kreditmulighed bør ikke anses for en del af 
en basiskonto eller som en ret, der er 
tilknyttet hertil, uanset formålet med 
kreditten, og uanset hvilken form for kredit 
der er tale om.

Or. en

Ændringsforslag 140
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 15

Forslag til henstilling Ændringsforslag

15. Adgang til en basiskonto bør være 
gratis.

15. Åbning af en basiskonto bør være 
gratis. Men der kan opkræves gebyr på 
brugen af en basal bankkonto. Alle 
gebyrer vedrørende brugen af en basal 
bankkonto skal være rimelige, 
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omkostningsbaserede og være mere 
gunstige sammenlignet med udbyderens 
sædvanlige prispolitik for 
sammenlignelige bankkontoprodukter.
Medlemsstaterne kan indføre maksimale 
gebyrer, der skal overholdes på nationalt 
plan.

Or. en

Ændringsforslag 141
Emilie Turunen

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 15

Forslag til henstilling Ændringsforslag

15. Adgang til en basiskonto bør være 
gratis.

15. Adgang til en basiskonto skal helst 
være gratis. Gebyrerne må ikke overstige 
betalingstjenesteudbyderens omkostninger 
ved at levere tjenesten og må under ingen 
omstændigheder overstige 10 euro om 
året.

Or. en

Ændringsforslag 142
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 15

Forslag til henstilling Ændringsforslag

15. Adgang til en basiskonto bør være 
gratis.

15. Adgang til en basal betalingskonto bør 
enten være gratis eller være prissat 
rimeligt. Hvis der opkræves gebyrer, skal 
de være af en sådan størrelse, at ingen 
forbrugere forhindres i at åbne og benytte 
en basal betalingskonto på grund af 
omkostningerne.

Or. en
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Ændringsforslag 143
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 15

Forslag til henstilling Ændringsforslag

15. Adgang til en basiskonto bør være 
gratis.

15. Adgang til en basiskonto bør tilbydes 
til en lavere pris end standardgebyret for 
en indlånskonto hos udbyderen af 
betalingstjenesterne, medmindre det 
allerede er gratis.

Or. en

Ændringsforslag 144
Burkhard Balz

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 15

Forslag til henstilling Ændringsforslag

15. Adgang til en basiskonto bør være 
gratis.

15. Oprettelse af en basiskonto bør være 
gratis.

Or. de

Ændringsforslag 145
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 15

Forslag til henstilling Ændringsforslag

15. Adgang til en basiskonto bør være 
gratis.

15. Adgang til en basiskonto bør enten 
være gratis eller være belagt med et 
rimeligt gebyr.

Or. en
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Ændringsforslag 146
Gay Mitchell

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 15

Forslag til henstilling Ændringsforslag

15. Adgang til en basiskonto bør være 
gratis.

15. Åbning af en basiskonto bør være 
gratis.

Or. en

Ændringsforslag 147
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 15 a (nyt)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

15a. Udbydere af betalingstjenester skal 
forpligtes til at sikre, at den basale 
betalingskonto altid – uanset hvordan 
sammenligningen foretages – er den 
billigste konto til gennemførelse af 
grundlæggende betalingstransaktioner 
blandt de produkter, de tilbyder.

Or. en

Ændringsforslag 148
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 15 b (nyt)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

15b. Med henblik på at garantere, at 
omkostningerne ved basale 
betalingstjenester ikke bliver urimelige, 
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skal de enkelte medlemsstater indføre en 
øvre grænse for, hvor høje de samlede 
årlige gebyrer ved oprettelse og brug af en 
basal betalingskonto må være. Selv om en 
sådan øvre grænse skal tilpasses 
situationen i det enkelte land – f.eks. det 
generelle forbrugerprisniveau og de 
gennemsnitlige omkostninger ved 
almindelige betalingskonti – bør den i 
ingen medlemsstater fastsættes til mere 
end 15 euro eller et tilsvarende beløb i den 
relevante nationale valuta for 
medlemsstater uden for euroområdet.

Or. en

Ændringsforslag 149
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 15 c (nyt)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

15c. Medlemsstaterne skal have lov at 
fastsætte et maksimalt antal transaktioner 
– eventuelt fordelt på de forskellige 
transaktionskategorier – der skal være 
omfattet af de samlede årlige gebyrer 
under den øvre grænse. Et sådant 
transaktionsloft skal imidlertid give 
forbrugerne mulighed for at udføre alle 
almindelige hverdagstransaktioner uden 
at overskride de maksimale antal. Hvis det 
maksimale antal transaktioner 
overskrides, skal der opkræves en rimelig 
pris for de yderligere transaktioner.
Udbyderne af betalingstjenester skal altid 
gøre forbrugerne opmærksom på, at de er 
tæt på at overskride det maksimale antal.

Or. en
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Ændringsforslag 150
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 15 d (nyt)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

15d. Standardgebyrerne bør ikke 
medtages ved beregningen af de samlede 
årlige gebyrer i denne sammenhæng.

Or. en

Ændringsforslag 151
Liem Hoang Ngoc

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 16

Forslag til henstilling Ændringsforslag

16. Alle renter på overtræk bør være 
overkommelige og mindst lige så 
fordelagtige som udbyderens almindelige 
prispolitik. Lovgivningen bør sikre, at 
forbrugeren ikke pålægges noget gebyr 
eller nogen strafrente, der skyldes 
omstændigheder, som forbrugeren ikke 
har nogen indflydelse på, f.eks.
utilstrækkelig dækning på hans eller 
hendes konto grundet sene betalinger af 
lønninger eller sociale ydelser.

16. Lovgivningen bør sikre, at forbrugeren 
ikke pålægges noget gebyr eller nogen 
strafrente ved utilstrækkelig dækning på 
hans eller hendes konto grundet sene 
betalinger af lønninger eller sociale 
ydelser.

Or. fr

Ændringsforslag 152
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 16
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Forslag til henstilling Ændringsforslag

16. Alle renter på overtræk bør være 
overkommelige og mindst lige så 
fordelagtige som udbyderens almindelige 
prispolitik. 

16. Alle renter på overtræk bør være 
rimelige og mindst lige så fordelagtige som 
udbyderens almindelige prispolitik.

Or. en

Ændringsforslag 153
Gay Mitchell

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 16

Forslag til henstilling Ændringsforslag

16. Alle renter på overtræk bør være 
overkommelige og mindst lige så 
fordelagtige som udbyderens almindelige 
prispolitik. Lovgivningen bør sikre, at 
forbrugeren ikke pålægges noget gebyr 
eller nogen strafrente, der skyldes 
omstændigheder, som forbrugeren ikke 
har nogen indflydelse på, f.eks. 
utilstrækkelig dækning på hans eller 
hendes konto grundet sene betalinger af 
lønninger eller sociale ydelser.

16. Alle renter på overtræk bør være 
rimelige og mindst lige så fordelagtige som 
udbyderens almindelige prispolitik.

Or. en

Ændringsforslag 154
Burkhard Balz

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 16

Forslag til henstilling Ændringsforslag

16. Alle renter på overtræk bør være 
overkommelige og mindst lige så 
fordelagtige som udbyderens almindelige 
prispolitik. Lovgivningen bør sikre, at 

16. Alle renter på overtræk bør være 
overkommelige og mindst lige så 
fordelagtige som udbyderens almindelige 
prispolitik.
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forbrugeren ikke pålægges noget gebyr 
eller nogen strafrente, der skyldes 
omstændigheder, som forbrugeren ikke 
har nogen indflydelse på, f.eks. 
utilstrækkelig dækning på hans eller 
hendes konto grundet sene betalinger af 
lønninger eller sociale ydelser.

Or. de

Ændringsforslag 155
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 16

Forslag til henstilling Ændringsforslag

16. Alle renter på overtræk bør være 
overkommelige og mindst lige så 
fordelagtige som udbyderens almindelige 
prispolitik. Lovgivningen bør sikre, at 
forbrugeren ikke pålægges noget gebyr 
eller nogen strafrente, der skyldes 
omstændigheder, som forbrugeren ikke har 
nogen indflydelse på, f.eks. utilstrækkelig 
dækning på hans eller hendes konto 
grundet sene betalinger af lønninger eller 
sociale ydelser.

16. Alle renter på overtræk bør være 
rimelige og mindst lige så fordelagtige som 
udbyderens almindelige prispolitik.
Lovgivningen bør sikre, at forbrugeren 
ikke pålægges noget gebyr eller nogen 
strafrente, der skyldes omstændigheder, 
som forbrugeren ikke har nogen
indflydelse på, f.eks. utilstrækkelig 
dækning på hans eller hendes konto 
grundet sene betalinger af lønninger eller 
sociale ydelser.

Or. en

Ændringsforslag 156
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 16

Forslag til henstilling Ændringsforslag

16. Alle renter på overtræk bør være 
overkommelige og mindst lige så 
fordelagtige som udbyderens almindelige 
prispolitik. Lovgivningen bør sikre, at 

16. Alle renter på overtræk bør være de 
samme som i udbyderens almindelige 
prispolitik.
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forbrugeren ikke pålægges noget gebyr 
eller nogen strafrente, der skyldes 
omstændigheder, som forbrugeren ikke 
har nogen indflydelse på, f.eks. 
utilstrækkelig dækning på hans eller 
hendes konto grundet sene betalinger af 
lønninger eller sociale ydelser.

Or. en

Ændringsforslag 157
Peter Simon

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 16

Forslag til henstilling Ændringsforslag

16. Alle renter på overtræk bør være 
overkommelige og mindst lige så 
fordelagtige som udbyderens almindelige 
prispolitik. Lovgivningen bør sikre, at 
forbrugeren ikke pålægges noget gebyr 
eller nogen strafrente, der skyldes 
omstændigheder, som forbrugeren ikke har 
nogen indflydelse på, f.eks. utilstrækkelig 
dækning på hans eller hendes konto 
grundet sene betalinger af lønninger eller 
sociale ydelser.

16. Lovgivningen bør sikre, at forbrugeren 
ikke pålægges noget gebyr eller nogen 
strafrente, der skyldes omstændigheder, 
som forbrugeren ikke har nogen 
indflydelse på, f.eks. utilstrækkelig 
dækning på hans eller hendes konto 
grundet sene betalinger af lønninger eller 
sociale ydelser.

Or. de

Ændringsforslag 158
Emilie Turunen

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 16

Forslag til henstilling Ændringsforslag

16. Alle renter på overtræk bør være 
overkommelige og mindst lige så 
fordelagtige som udbyderens almindelige 
prispolitik. Lovgivningen bør sikre, at 

16. Alle renter på overtræk bør være 
overkommelige og mindst lige så 
fordelagtige som udbyderens almindelige 
prispolitik. Lovgivningen bør sikre, at 
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forbrugeren ikke pålægges noget gebyr 
eller nogen strafrente, der skyldes 
omstændigheder, som forbrugeren ikke har 
nogen indflydelse på, f.eks. utilstrækkelig 
dækning på hans eller hendes konto 
grundet sene betalinger af lønninger eller 
sociale ydelser.

forbrugeren ikke pålægges noget gebyr 
eller nogen strafrente, der skyldes 
omstændigheder, som forbrugeren ikke har 
nogen indflydelse på, f.eks. utilstrækkelig 
dækning på hans eller hendes konto 
grundet sene betalinger af lønninger eller 
sociale ydelser. Eventuelle nye gebyrer, 
som pålægges kontoen, skal være 
gennemsigtige.

Or. en

Ændringsforslag 159
Jürgen Klute

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 16

Forslag til henstilling Ændringsforslag

16. Alle renter på overtræk bør være 
overkommelige og mindst lige så 
fordelagtige som udbyderens almindelige 
prispolitik. Lovgivningen bør sikre, at 
forbrugeren ikke pålægges noget gebyr 
eller nogen strafrente, der skyldes 
omstændigheder, som forbrugeren ikke har 
nogen indflydelse på, f.eks. utilstrækkelig 
dækning på hans eller hendes konto 
grundet sene betalinger af lønninger eller 
sociale ydelser.

16. Alle strafgebyrer bør være 
overkommelige og mindst lige så 
fordelagtige som udbyderens almindelige 
prispolitik. Lovgivningen bør sikre, at 
forbrugeren ikke pålægges noget gebyr 
eller nogen strafrente, der skyldes 
omstændigheder, som forbrugeren ikke har 
nogen indflydelse på, f.eks. utilstrækkelig 
dækning på hans eller hendes konto 
grundet sene betalinger af lønninger eller 
sociale ydelser.

Or. de

Ændringsforslag 160
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 17 – afsnit A – litra -a) (ny)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

-a) tjenester, der giver mulighed for at 
foretage alle nødvendige operationer i 
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forbindelse med åbning, brug og lukning 
af en betalingskonto

Or. en

Ændringsforslag 161
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 17 – afsnit A – underafsnit 

Forslag til henstilling Ændringsforslag

Forbrugeren bør uden forskelsbehandling 
have adgang til personlige tjenesteydelser 
som personlig betjening i filialer samt 
brug af pengeautomater (ATM'er), 
herunder andre bankers pengeautomater, 
når dette er teknisk muligt. Udbyderen bør 
ikke opkræve noget gebyr for udførelsen 
af basale kontoadministrationstjenester.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 162
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 17 – afsnit A – underafsnit 1 

Forslag til henstilling Ændringsforslag

Forbrugeren bør uden forskelsbehandling 
have adgang til personlige tjenesteydelser 
som personlig betjening i filialer samt brug 
af pengeautomater (ATM'er), herunder 
andre bankers pengeautomater, når dette er 
teknisk muligt. Udbyderen bør ikke 
opkræve noget gebyr for udførelsen af 
basale kontoadministrationstjenester.

Kunden bør uden forskelsbehandling have 
adgang til basale personlige tjenesteydelser 
som personlig betjening i filialer samt brug 
af pengeautomater (ATM'er), herunder 
andre bankers pengeautomater, når dette er 
teknisk muligt, og eventuelle gebyrer skal 
medtages i det samlede forvaltningsgebyr 
for en basal bankkonto.

Or. en
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Ændringsforslag 163
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 17 – afsnit A – underafsnit 1 

Forslag til henstilling Ændringsforslag

Forbrugeren bør uden forskelsbehandling 
have adgang til personlige tjenesteydelser 
som personlig betjening i filialer samt brug 
af pengeautomater (ATM'er), herunder 
andre bankers pengeautomater, når dette er 
teknisk muligt. Udbyderen bør ikke 
opkræve noget gebyr for udførelsen af 
basale kontoadministrationstjenester.

Forbrugeren bør uden forskelsbehandling 
have adgang til personlige tjenesteydelser 
som personlig betjening i filialer samt brug 
af pengeautomater (ATM'er), herunder 
andre bankers pengeautomater, når dette er 
teknisk muligt, og eventuelle gebyrer skal 
medtages i det samlede forvaltningsgebyr 
for en basal bankkonto.

Or. en

Ændringsforslag 164
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 17 – afsnit A – underafsnit 1 

Forslag til henstilling Ændringsforslag

Forbrugeren bør uden forskelsbehandling 
have adgang til personlige tjenesteydelser 
som personlig betjening i filialer samt brug 
af pengeautomater (ATM'er), herunder 
andre bankers pengeautomater, når dette er 
teknisk muligt. Udbyderen bør ikke
opkræve noget gebyr for udførelsen af 
basale kontoadministrationstjenester.

Forbrugeren bør uden forskelsbehandling 
have adgang til personlige tjenesteydelser 
som personlig betjening i filialer samt brug 
af pengeautomater (ATM'er), herunder 
andre bankers pengeautomater, når dette er 
teknisk muligt. Udbyderen bør opkræve et 
passende gebyr for udførelsen af basale 
kontoadministrationstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 165
Burkhard Balz

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 17 – afsnit A – underafsnit 1 
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Forslag til henstilling Ændringsforslag

Forbrugeren bør uden forskelsbehandling 
have adgang til personlige tjenesteydelser 
som personlig betjening i filialer samt brug 
af pengeautomater (ATM'er), herunder 
andre bankers pengeautomater, når dette er 
teknisk muligt. Udbyderen bør ikke 
opkræve noget gebyr for udførelsen af 
basale kontoadministrationstjenester.

Forbrugeren bør uden forskelsbehandling 
have adgang til personlige tjenesteydelser 
som personlig betjening i filialer samt brug 
af pengeautomater (ATM'er), herunder 
andre bankers pengeautomater, når dette er 
teknisk muligt. Udbyderen bør for 
udførelsen af basale 
kontoadministrationstjenester opkræve 
passende gebyrer, som svarer til 
eksisterende kontomodeller.

Or. de

Ændringsforslag 166
Gay Mitchell

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 17 – afsnit A – underafsnit 1 

Forslag til henstilling Ændringsforslag

Forbrugeren bør uden forskelsbehandling 
have adgang til personlige tjenesteydelser 
som personlig betjening i filialer samt brug 
af pengeautomater (ATM'er), herunder 
andre bankers pengeautomater, når dette er 
teknisk muligt. Udbyderen bør ikke
opkræve noget gebyr for udførelsen af 
basale kontoadministrationstjenester.

Forbrugeren bør uden forskelsbehandling 
have adgang til personlige tjenesteydelser 
som personlig betjening i filialer samt brug 
af pengeautomater (ATM'er), herunder 
andre bankers pengeautomater, når dette er 
teknisk muligt. Udbyderen bør opkræve et 
minimalt gebyr for udførelsen af basale 
kontoadministrationstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 167
Sylvie Goulard

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 17 – afsnit A – underafsnit 1 a (nyt) 

Forslag til henstilling Ændringsforslag

Når kunden ikke har nogen fast adresse, 
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sender udbyderen kontoudtog til 
hovedsædet for en forening, som kunden 
er tilknyttet.

Or. fr

Ændringsforslag 168
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 17 – afsnit B – litra a) - d) 

Forslag til henstilling Ændringsforslag

a) udførelse af pengeoverførsler, herunder 
mellem forskellige banker

a) udførelse af pengeoverførsler i euro 
inden for EU, herunder mellem forskellige 
banker

b) udførelse af betalingstransaktioner ved 
hjælp af betalingskort og på en sådan 
måde, at det ikke er muligt at udføre 
betalingstransaktioner, som bringer 
betalingskontoen i overtræk

b) udførelse af betalingstransaktioner i 
euro inden for EU ved hjælp af 
betalingskort og på en sådan måde, at det 
ikke er muligt at udføre 
betalingstransaktioner, som bringer 
betalingskontoen i overtræk

c) gennemførelse af faste overførsler, 
herunder mellem forskellige banker, i 
medlemsstater, hvor dette er nødvendigt 
for at udføre væsentlige transaktioner

c) gennemførelse af faste overførsler i euro 
inden for EU, herunder mellem forskellige 
banker, i medlemsstater, hvor dette er 
nødvendigt for at udføre væsentlige 
transaktioner

d) gennemførelse af direkte debitering, 
herunder mellem forskellige banker, i 
medlemsstater, hvor dette er nødvendigt 
for at udføre væsentlige transaktioner

d) gennemførelse af direkte debitering i 
euro inden for EU, herunder mellem 
forskellige banker, i medlemsstater, hvor 
dette er nødvendigt for at udføre 
væsentlige transaktioner

Or. en

Ændringsforslag 169
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 17 – afsnit B – litra c) 
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Forslag til henstilling Ændringsforslag

c) gennemførelse af faste overførsler, 
herunder mellem forskellige banker, i 
medlemsstater, hvor dette er nødvendigt 
for at udføre væsentlige transaktioner

c) gennemførelse af faste overførsler, 
herunder mellem forskellige banker

Or. en

Ændringsforslag 170
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 17 – afsnit B – litra d) 

Forslag til henstilling Ændringsforslag

d) gennemførelse af direkte debitering, 
herunder mellem forskellige banker, i 
medlemsstater, hvor dette er nødvendigt 
for at udføre væsentlige transaktioner

d) gennemførelse af direkte debitering, 
herunder mellem forskellige banker

Or. en

Ændringsforslag 171
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 17 – afsnit B – afsnit 1 

Forslag til henstilling Ændringsforslag

Forbrugeren bør med henblik på 
gennemførelsen af disse tjenester have ret 
til adgang uden forskelsbehandling til de 
forskellige metoder, som udbyderen 
tilbyder, som f.eks. manuelle transaktioner, 
transaktioner via en pengeautomat og 
bankydelser via internettet eller telefonen. 
Medlemsstaterne bør fastsætte et 
tilstrækkeligt antal 
standardbetalingstransaktioner, som 
udbyderen på anmodning herom skal 

Forbrugeren bør med henblik på 
gennemførelsen af disse tjenester have ret 
til adgang uden forskelsbehandling til de 
forskellige metoder, som udbyderen 
tilbyder, som f.eks. manuelle transaktioner, 
transaktioner via en pengeautomat og 
bankydelser via internettet eller telefonen. 
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iværksætte og udføre på månedsbasis 
uden at opkræve noget gebyr herfor, 
uanset forbrugerens valg af metode. I 
tilfælde af at forbrugeren risikerer at 
overstige det maksimale antal gratis 
transaktioner, bør udbyderen forpligtes til 
at underrette forbrugeren behørigt herom. 
Udbyderen bør have lov til enten at 
opkræve et omkostningsbaseret gebyr for 
yderligere transaktioner på en måde, som 
er i overensstemmelse med den 
almindelige prispolitik, eller til at nægte at 
udføre transaktioner. Udbyderen bør 
tillige have lov til at opkræve et 
omkostningsbaseret engangsgebyr for 
udstedelse af et betalingskort.

Or. en

Ændringsforslag 172
Liem Hoang Ngoc

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 17 – afsnit B – afsnit 1 

Forslag til henstilling Ændringsforslag

Forbrugeren bør med henblik på 
gennemførelsen af disse tjenester have ret 
til adgang uden forskelsbehandling til de 
forskellige metoder, som udbyderen 
tilbyder, som f.eks. manuelle transaktioner, 
transaktioner via en pengeautomat og 
bankydelser via internettet eller telefonen. 
Medlemsstaterne bør fastsætte et 
tilstrækkeligt antal 
standardbetalingstransaktioner, som 
udbyderen på anmodning herom skal 
iværksætte og udføre på månedsbasis 
uden at opkræve noget gebyr herfor, 
uanset forbrugerens valg af metode. I 
tilfælde af at forbrugeren risikerer at 
overstige det maksimale antal gratis 
transaktioner, bør udbyderen forpligtes til 
at underrette forbrugeren behørigt herom. 
Udbyderen bør have lov til enten at 

Forbrugeren bør med henblik på 
gennemførelsen af disse tjenester have ret 
til adgang uden forskelsbehandling til de 
forskellige metoder, som udbyderen 
tilbyder, som f.eks. manuelle transaktioner, 
transaktioner via en pengeautomat og 
bankydelser via internettet eller telefonen. 
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opkræve et omkostningsbaseret gebyr for 
yderligere transaktioner på en måde, som 
er i overensstemmelse med den 
almindelige prispolitik, eller til at nægte at 
udføre transaktioner. Udbyderen bør 
tillige have lov til at opkræve et 
omkostningsbaseret engangsgebyr for 
udstedelse af et betalingskort.

Or. fr

Ændringsforslag 173
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 17 – afsnit B – afsnit 1 

Forslag til henstilling Ændringsforslag

Forbrugeren bør med henblik på 
gennemførelsen af disse tjenester have ret 
til adgang uden forskelsbehandling til de 
forskellige metoder, som udbyderen 
tilbyder, som f.eks. manuelle transaktioner, 
transaktioner via en pengeautomat og 
bankydelser via internettet eller telefonen. 
Medlemsstaterne bør fastsætte et 
tilstrækkeligt antal 
standardbetalingstransaktioner, som 
udbyderen på anmodning herom skal 
iværksætte og udføre på månedsbasis 
uden at opkræve noget gebyr herfor, 
uanset forbrugerens valg af metode. I 
tilfælde af at forbrugeren risikerer at 
overstige det maksimale antal gratis 
transaktioner, bør udbyderen forpligtes til 
at underrette forbrugeren behørigt herom. 
Udbyderen bør have lov til enten at 
opkræve et omkostningsbaseret gebyr for 
yderligere transaktioner på en måde, som 
er i overensstemmelse med den 
almindelige prispolitik, eller til at nægte at 
udføre transaktioner. Udbyderen bør 
tillige have lov til at opkræve et
omkostningsbaseret engangsgebyr for 

Kunden bør med henblik på 
gennemførelsen af disse tjenester have ret 
til adgang uden forskelsbehandling til de 
forskellige metoder, som udbyderen 
tilbyder, som f.eks. manuelle transaktioner, 
transaktioner via en pengeautomat og
eventuelle bankydelser via internettet eller 
telefonen, og udbyderens sædvanlige 
prispolitik bør gælde for disse supplerende 
tjenester. Udbyderen bør tillige have lov til 
at opkræve et omkostningsbaseret 
engangsgebyr for udstedelse af et 
betalingskort.
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udstedelse af et betalingskort.

Or. en

Ændringsforslag 174
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 17 – afsnit B – afsnit 1 

Forslag til henstilling Ændringsforslag

Forbrugeren bør med henblik på 
gennemførelsen af disse tjenester have ret 
til adgang uden forskelsbehandling til de 
forskellige metoder, som udbyderen 
tilbyder, som f.eks. manuelle transaktioner, 
transaktioner via en pengeautomat og 
bankydelser via internettet eller telefonen. 
Medlemsstaterne bør fastsætte et 
tilstrækkeligt antal 
standardbetalingstransaktioner, som 
udbyderen på anmodning herom skal 
iværksætte og udføre på månedsbasis 
uden at opkræve noget gebyr herfor, 
uanset forbrugerens valg af metode. I 
tilfælde af at forbrugeren risikerer at 
overstige det maksimale antal gratis 
transaktioner, bør udbyderen forpligtes til 
at underrette forbrugeren behørigt herom. 
Udbyderen bør have lov til enten at 
opkræve et omkostningsbaseret gebyr for 
yderligere transaktioner på en måde, som 
er i overensstemmelse med den 
almindelige prispolitik, eller til at nægte at 
udføre transaktioner. Udbyderen bør 
tillige have lov til at opkræve et 
omkostningsbaseret engangsgebyr for 
udstedelse af et betalingskort.

Forbrugeren bør med henblik på 
gennemførelsen af tjenesterne under A og 
B have ret til adgang uden 
forskelsbehandling til de forskellige 
metoder, som udbyderen tilbyder, som
f.eks. manuelle transaktioner, 
transaktioner i filialer, transaktioner via 
en pengeautomat, herunder andre 
udbyderes pengeautomater, når dette er 
teknisk muligt, og bankydelser via 
internettet eller telefonen.

Or. en

Ændringsforslag 175
Ivo Strejček
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Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 17 – afsnit C 

Forslag til henstilling Ændringsforslag

En minimumsbeskyttelse af indgående 
betalinger mod udlæg bør være omfattet i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 176
Gay Mitchell

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 17 – afsnit C 

Forslag til henstilling Ændringsforslag

En minimumsbeskyttelse af indgående 
betalinger mod udlæg bør være omfattet i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 177
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 17 – afsnit C 

Forslag til henstilling Ændringsforslag

En minimumsbeskyttelse af indgående 
betalinger mod udlæg bør være omfattet i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning.

Nationale bestemmelser om 
minimumsbeskyttelse af indgående 
betalinger mod udlæg bør respekteres.

Or. en
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Ændringsforslag 178
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 17 – afsnit C 

Forslag til henstilling Ændringsforslag

En minimumsbeskyttelse af indgående 
betalinger mod udlæg bør være omfattet i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning.

En minimumsbeskyttelse af indgående 
betalinger mod udlæg kan være omfattet i
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 179
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 17 – afsnit D 

Forslag til henstilling Ændringsforslag

Medlemsstater kan kræve, at basiskontoen 
skal omfatte yderligere 
anvendelsesmuligheder. Udbydere af 
betalingstjenester bør have lov til på eget 
initiativ at udvide rækken af 
anvendelsesmuligheder med f.eks. en 
facilitet til opsparing eller til 
internationale pengeoverførsler. 
Adgangen til at oprette en basiskonto bør 
ikke gøres afhængig af, at der købes 
yderligere tjenesteydelser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 180
Jürgen Klute

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 17 – afsnit D
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Forslag til henstilling Ændringsforslag

Medlemsstater kan kræve, at basiskontoen 
skal omfatte yderligere 
anvendelsesmuligheder. Udbydere af 
betalingstjenester bør have lov til på eget 
initiativ at udvide rækken af 
anvendelsesmuligheder med f.eks. en 
facilitet til opsparing eller til internationale 
pengeoverførsler. Adgangen til at oprette 
en basiskonto bør ikke gøres afhængig af, 
at der købes yderligere tjenesteydelser.

Medlemsstater kan kræve, at basiskontoen 
skal omfatte yderligere 
anvendelsesmuligheder. Udbydere af 
betalingstjenester bør have lov til på eget 
initiativ at udvide rækken af 
anvendelsesmuligheder med f.eks. en 
facilitet til opsparing eller til internationale 
pengeoverførsler fra og til stater uden for 
EU. Adgangen til at oprette en basiskonto 
bør ikke gøres afhængig af, at der købes 
yderligere tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 181
Gay Mitchell

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 17 – afsnit D

Forslag til henstilling Ændringsforslag

Medlemsstater kan kræve, at basiskontoen 
skal omfatte yderligere 
anvendelsesmuligheder. Udbydere af 
betalingstjenester bør have lov til på eget 
initiativ at udvide rækken af 
anvendelsesmuligheder med f.eks. en 
facilitet til opsparing eller til internationale 
pengeoverførsler. Adgangen til at oprette 
en basiskonto bør ikke gøres afhængig af, 
at der købes yderligere tjenesteydelser.

Medlemsstater kan kræve, at basiskontoen 
skal omfatte yderligere 
anvendelsesmuligheder. Udbydere af 
betalingstjenester bør have lov til på eget 
initiativ at udvide rækken af 
anvendelsesmuligheder med undtagelse af 
mulighed for overtræk med f.eks. en 
facilitet til opsparing eller til internationale 
pengeoverførsler. Adgangen til at oprette 
en basiskonto bør ikke gøres afhængig af, 
at der købes yderligere tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 182
Peter Simon

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 3 – punkt 17 – afsnit D
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Forslag til henstilling Ændringsforslag

Medlemsstater kan kræve, at basiskontoen 
skal omfatte yderligere 
anvendelsesmuligheder. Udbydere af 
betalingstjenester bør have lov til på eget 
initiativ at udvide rækken af 
anvendelsesmuligheder med f.eks. en 
facilitet til opsparing eller til internationale 
pengeoverførsler. Adgangen til at oprette 
en basiskonto bør ikke gøres afhængig af, 
at der købes yderligere tjenesteydelser.

Medlemsstater kan kræve, at basiskontoen 
skal omfatte yderligere 
anvendelsesmuligheder. Udbydere af 
betalingstjenester bør have lov til på eget 
initiativ at udvide rækken af 
anvendelsesmuligheder med f.eks. en 
facilitet til opsparing eller til internationale 
pengeoverførsler til konti uden for EU. 
Adgangen til at oprette en basiskonto bør 
ikke gøres afhængig af, at der købes 
yderligere tjenesteydelser.

Or. de

Ændringsforslag 183
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 4 – punkt 18

Forslag til henstilling Ændringsforslag

18. Lovgivningen bør tilstræbe at gøre 
forbrugerne opmærksomme på 
muligheden for at oprette en basiskonto. 
Den bør følgelig ledsages af en ambitiøs 
kommunikationsstrategi på EU-niveau og 
på medlemsstatsniveau, og den bør 
omfatte forpligtelser for udbyderne af 
betalingstjenester til at give klare 
oplysninger til forbrugerne.

18. Medlemsstaterne tilskyndes til at 
iværksætte bevidstgørelseskampagner 
over for offentligheden om adgangen til 
basale bankkonti. Disse
kommunikationskampagner skal 
udformes i samarbejde med 
repræsentanter for udbyderne af 
betalingstjenester, 
forbrugerorganisationer eller sociale 
rådgivningsorganer.

Or. en

Ændringsforslag 184
Peter Simon

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 4 – punkt 18
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Forslag til henstilling Ændringsforslag

18. Lovgivningen bør tilstræbe at gøre 
forbrugerne opmærksomme på muligheden 
for at oprette en basiskonto. Den bør 
følgelig ledsages af en ambitiøs 
kommunikationsstrategi på EU-niveau og 
på medlemsstatsniveau, og den bør omfatte 
forpligtelser for udbyderne af 
betalingstjenester til at give klare 
oplysninger til forbrugerne.

18. Lovgivningen bør tilstræbe at gøre 
forbrugerne opmærksomme på muligheden 
for at oprette en basiskonto. Den bør 
følgelig ledsages af en ambitiøs 
kommunikationsstrategi på EU-niveau og 
på medlemsstatsniveau, og den bør omfatte 
forpligtelser for udbyderne af 
betalingstjenester til at give klare 
oplysninger til forbrugerne, også i skriftlig 
form, og aktivt oplyse om muligheden for 
en basiskonto.

Or. de

Ændringsforslag 185
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 4 – punkt 18

Forslag til henstilling Ændringsforslag

18. Lovgivningen bør tilstræbe at gøre 
forbrugerne opmærksomme på 
muligheden for at oprette en basiskonto. 
Den bør følgelig ledsages af en ambitiøs 
kommunikationsstrategi på EU-niveau og 
på medlemsstatsniveau, og den bør 
omfatte forpligtelser for udbyderne af 
betalingstjenester til at give klare 
oplysninger til forbrugerne.

18. En eventuel lovgivning bør tilstræbe at 
gøre kunderne opmærksomme på 
muligheden for at oprette en basiskonto.
Den bør følgelig ledsages af en ambitiøs 
kommunikationsstrategi, der gennemføres 
på det relevante niveau med henblik på at 
sikre tydelige oplysninger til udbyderne af 
betalingstjenester og deres kunder om 
deres respektive rettigheder og 
forpligtelser med hensyn til adgangen til
basale banktjenester.

Or. en

Ændringsforslag 186
Jürgen Klute

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 4 – punkt 18
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Forslag til henstilling Ændringsforslag

18. Lovgivningen bør tilstræbe at gøre 
forbrugerne opmærksomme på muligheden 
for at oprette en basiskonto. Den bør 
følgelig ledsages af en ambitiøs 
kommunikationsstrategi på EU-niveau og 
på medlemsstatsniveau, og den bør omfatte 
forpligtelser for udbyderne af 
betalingstjenester til at give klare 
oplysninger til forbrugerne.

18. Lovgivningen bør tilstræbe at gøre 
forbrugerne opmærksomme på muligheden 
for at oprette en basiskonto. Den bør 
følgelig ledsages af en ambitiøs 
kommunikationsstrategi på EU-niveau og 
på medlemsstatsniveau, og den bør omfatte 
forpligtelser for udbyderne af 
betalingstjenester til aktivt at give klare 
oplysninger til forbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag 187
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 4 – punkt 18 a (nyt)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

18a. De forbrugere, der befinder sig i 
målgruppen for indførelsen af basale 
betalingskonti, udgør en kundegruppe 
med særlige interesser og behov. For at 
sikre at denne gruppe kan betjenes på en 
opmærksom og imødekommende måde 
skal medarbejderne hos udbydere af 
betalingstjenester, der tilbyder disse konti, 
have hensigtsmæssig uddannelse, 
tilstrækkelig tid og tilpassede salgsmål i 
denne forbindelse.

Or. en

Ændringsforslag 188
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 4 – punkt 19
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Forslag til henstilling Ændringsforslag

19. Kommunikationskampagner bør 
udarbejdes i samarbejde med 
forbrugerorganisationer eller sociale 
rådgivende organisationer. På EU-niveau 
bør de hovedsagelig øge bevidstheden om 
de basale bankydelser, som er til rådighed 
i hele Unionen, og om 
grænseoverskridende adgangsrettigheder. 
På medlemsstatsniveau bør 
kommunikationen sigte mod at give 
nødvendige og forståelige oplysninger om 
basiskontienes karakteristika, betingelser 
samt om praktiske skridt, samtidig med at 
den bør tage fat på specifikke 
anliggender, herunder borgere og 
vandrende arbejdstagere uden bankkonto. 
Kommunikationskampagner på 
medlemsstatsniveau bør udarbejdes på 
flere sprog under hensyntagen til de mest 
relevante modersmål, der tales af 
minoritetsbefolkningsgrupper og 
migranter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 189
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 4 – punkt 19

Forslag til henstilling Ændringsforslag

19. Kommunikationskampagner bør 
udarbejdes i samarbejde med 
forbrugerorganisationer eller sociale 
rådgivende organisationer. På EU-niveau 
bør de hovedsagelig øge bevidstheden om 
de basale bankydelser, som er til rådighed i 
hele Unionen, og om grænseoverskridende 
adgangsrettigheder. På
medlemsstatsniveau bør kommunikationen 
sigte mod at give nødvendige og 

19. Kommunikationskampagner bør 
udarbejdes i samarbejde med 
forbrugerorganisationer eller sociale 
rådgivende organisationer. Hvis de 
gennemføres på EU-niveau, bør de 
hovedsagelig øge bevidstheden om de 
basale bankydelser, som er til rådighed i 
hele Unionen, og merværdien ved dette for 
EU-borgere, der beskæftiger sig med 
grænseoverskridende aktiviteter. Hvis de 
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forståelige oplysninger om basiskontienes 
karakteristika, betingelser samt om 
praktiske skridt, samtidig med at den bør 
tage fat på specifikke anliggender, 
herunder borgere og vandrende
arbejdstagere uden bankkonto. 
Kommunikationskampagner på 
medlemsstatsniveau bør udarbejdes på 
flere sprog under hensyntagen til de mest 
relevante modersmål, der tales af 
minoritetsbefolkningsgrupper og 
migranter.

gennemføres på medlemsstatsniveau, bør 
kommunikationen sigte mod at give 
nødvendige og forståelige oplysninger om 
basiskontienes karakteristika, betingelser 
samt om praktiske skridt, samtidig med at 
den bør tage fat på specifikke anliggender, 
herunder borgere og pendlende
arbejdstagere uden bankkonto.
Kommunikationskampagner på 
medlemsstatsniveau bør gennemføres på 
alle landets officielle sprog.

Or. en

Ændringsforslag 190
Burkhard Balz

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 4 – punkt 19

Forslag til henstilling Ændringsforslag

19. Kommunikationskampagner bør 
udarbejdes i samarbejde med 
forbrugerorganisationer eller sociale 
rådgivende organisationer. På EU-niveau 
bør de hovedsagelig øge bevidstheden om 
de basale bankydelser, som er til rådighed i 
hele Unionen, og om grænseoverskridende 
adgangsrettigheder. På medlemsstatsniveau 
bør kommunikationen sigte mod at give 
nødvendige og forståelige oplysninger om 
basiskontienes karakteristika, betingelser 
samt om praktiske skridt, samtidig med at 
den bør tage fat på specifikke anliggender, 
herunder borgere og vandrende 
arbejdstagere uden bankkonto. 
Kommunikationskampagner på 
medlemsstatsniveau bør udarbejdes på 
flere sprog under hensyntagen til de mest 
relevante modersmål, der tales af 
minoritetsbefolkningsgrupper og 
migranter.

19. Kommunikationskampagner bør 
udarbejdes i samarbejde med 
forbrugerorganisationer eller sociale 
rådgivende organisationer. På EU-niveau 
bør de udføres af EU-institutioner og 
hovedsagelig øge bevidstheden om de 
basale bankydelser, som er til rådighed i 
hele Unionen, og om grænseoverskridende 
adgangsrettigheder. På medlemsstatsniveau 
bør kommunikationen udføres af statslige 
organer og sigte mod at give nødvendige 
og forståelige oplysninger om 
basiskontienes karakteristika, betingelser 
samt om praktiske skridt, samtidig med at 
den bør tage fat på specifikke anliggender, 
herunder borgere og vandrende 
arbejdstagere uden bankkonto. 
Kommunikationskampagner på 
medlemsstatsniveau bør udarbejdes på 
flere sprog under hensyntagen til de mest 
relevante modersmål, der tales af 
minoritetsbefolkningsgrupper og 
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migranter.

Or. de

Ændringsforslag 191
Jürgen Klute

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 4 – punkt 19

Forslag til henstilling Ændringsforslag

19. Kommunikationskampagner bør 
udarbejdes i samarbejde med 
forbrugerorganisationer eller sociale 
rådgivende organisationer. På EU-niveau 
bør de hovedsagelig øge bevidstheden om 
de basale bankydelser, som er til rådighed i 
hele Unionen, og om grænseoverskridende 
adgangsrettigheder. På medlemsstatsniveau 
bør kommunikationen sigte mod at give 
nødvendige og forståelige oplysninger om 
basiskontienes karakteristika, betingelser 
samt om praktiske skridt, samtidig med at 
den bør tage fat på specifikke anliggender, 
herunder borgere og vandrende 
arbejdstagere uden bankkonto. 
Kommunikationskampagner på 
medlemsstatsniveau bør udarbejdes på 
flere sprog under hensyntagen til de mest 
relevante modersmål, der tales af 
minoritetsbefolkningsgrupper og 
migranter.

19. Kommunikationskampagner bør 
udarbejdes i samarbejde med 
forbrugerorganisationer eller sociale 
rådgivende organisationer. På EU-niveau 
bør de hovedsagelig øge bevidstheden om 
de basale bankydelser, som er til rådighed i 
hele Unionen, og om grænseoverskridende 
adgangsrettigheder. På medlemsstatsniveau 
bør kommunikationen sigte mod at give 
nødvendige og forståelige oplysninger om 
basiskontienes karakteristika, betingelser 
samt om praktiske skridt, samtidig med at 
den bør tage fat på specifikke anliggender, 
herunder borgere og vandrende 
arbejdstagere uden bankkonto. 
Kommunikationskampagner på 
medlemsstatsniveau bør udarbejdes på 
flere sprog under hensyntagen til de mest 
relevante modersmål, der tales af 
minoritetsbefolkningsgrupper og 
migranter. Medlemsstaterne bør forpligte 
udbyderne af finansielle tjenesteydelser til 
at deles om de økonomiske udgifter ved 
sådanne informationskampagner.

Or. en

Ændringsforslag 192
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 4 – punkt 20
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Forslag til henstilling Ændringsforslag

20. Udbydere, der er omfattet af 
lovgivningen, bør forpligtes til at gøre 
opmærksom på de basiskonti, der er til 
rådighed. De bør forpligtes til at 
annoncere for deres basiskonti og give 
klare og letforståelige oplysninger via de 
forskellige kanaler, der er til rådighed, 
dvs. udbydernes websteder og filialer, 
hvor standardiserede varige medier bør 
være synlige for forbrugerne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 193
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 4 – punkt 20

Forslag til henstilling Ændringsforslag

20. Udbydere, der er omfattet af 
lovgivningen, bør forpligtes til at gøre 
opmærksom på de basiskonti, der er til 
rådighed. De bør forpligtes til at 
annoncere for deres basiskonti og give 
klare og letforståelige oplysninger via de 
forskellige kanaler, der er til rådighed, 
dvs. udbydernes websteder og filialer, 
hvor standardiserede varige medier bør 
være synlige for forbrugerne.

20. Medlemsstaterne bør sikre, at 
udbydere af betalingstjenester, der er 
omfattet af lovgivningen, stiller 
oplysninger til rådighed for forbrugerne 
om de særlige kendetegn ved de tilbudte 
basale bankkonti, de tilknyttede gebyrer 
og betingelserne for deres anvendelse.
Forbrugeren skal også informeres om, at 
tilkøb af supplerende tjenester ikke er 
obligatorisk for at kunne få adgang til en 
basal bankkonto.

Or. en

Ændringsforslag 194
Burkhard Balz

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 4 – punkt 20
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Forslag til henstilling Ændringsforslag

20. Udbydere, der er omfattet af 
lovgivningen, bør forpligtes til at gøre 
opmærksom på de basiskonti, der er til 
rådighed. De bør forpligtes til at 
annoncere for deres basiskonti og give 
klare og letforståelige oplysninger via de 
forskellige kanaler, der er til rådighed, dvs. 
udbydernes websteder og filialer, hvor 
standardiserede varige medier bør være 
synlige for forbrugerne.

20. Udbydere, der er omfattet af 
lovgivningen, bør forpligtes til at give 
oplysninger om deres tilbud af basiskonti
via de forskellige kanaler, der er til 
rådighed, dvs. udbydernes websteder og 
filialer, hvor standardiserede varige medier 
bør være synlige for forbrugerne.

Or. de

Ændringsforslag 195
Sylvie Goulard

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 4 – punkt 20 a (nyt)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

20a. Medlemsstaterne skal opfordre 
pengeinstitutterne til at sørge for bistand 
til deres mest sårbare kunder for at 
ansvarliggøre dem og hjælpe dem med at 
styre deres budget.

Or. fr

Ændringsforslag 196
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 4 – punkt 21

Forslag til henstilling Ændringsforslag

21. Udbydere bør, når de har identificeret 
forbrugerens behov, anbefale en 
basiskonto, såfremt den passer til de af 
forbrugeren udtrykte behov. Forbrugere, 

udgår
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der er interesserede i at oprette en 
basiskonto, bør via et varigt medium 
informeres om, hvilke tjenesteydelser der 
er omfattet, at disse ikke er betinget af køb 
af andre produkter eller tjenesteydelser 
samt om eventuelle omkostninger. 
Oplysningerne bør være forståelige, 
standardiserede og så enkle som muligt, 
og de bør formidles på det officielle 
EU-sprog, som forbrugeren måtte anmode 
om. Personalet bør sikre sig, at 
forbrugeren har forstået sine rettigheder 
og forpligtelser, når han eller hun 
opretter en sådan konto.

Or. en

Ændringsforslag 197
Burkhard Balz

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 4 – punkt 21

Forslag til henstilling Ændringsforslag

21. Udbydere bør, når de har identificeret 
forbrugerens behov, anbefale en 
basiskonto, såfremt den passer til de af 
forbrugeren udtrykte behov. Forbrugere, 
der er interesserede i at oprette en 
basiskonto, bør via et varigt medium 
informeres om, hvilke tjenesteydelser der 
er omfattet, at disse ikke er betinget af køb 
af andre produkter eller tjenesteydelser 
samt om eventuelle omkostninger. 
Oplysningerne bør være forståelige, 
standardiserede og så enkle som muligt, og 
de bør formidles på det officielle 
EU-sprog, som forbrugeren måtte anmode 
om. Personalet bør sikre sig, at forbrugeren 
har forstået sine rettigheder og 
forpligtelser, når han eller hun opretter en 
sådan konto.

21. Udbydere bør, når de har identificeret 
forbrugerens behov ved at få forelagt en 
dokumentation for, at forbrugeren hidtil er 
blevet nægtet en 
betalingsformidlingskonto i 
medlemsstaten, anbefale en basiskonto. 
Forbrugere, der er interesserede i at oprette 
en basiskonto, bør via et varigt medium 
informeres om, hvilke tjenesteydelser der 
er omfattet, at disse ikke er betinget af køb 
af andre produkter eller tjenesteydelser 
samt om eventuelle omkostninger. 
Oplysningerne bør være forståelige, 
standardiserede og så enkle som muligt. 
Personalet bør sikre sig, at forbrugeren har 
forstået sine rettigheder og forpligtelser, 
når han eller hun opretter en sådan konto.

Or. de
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Ændringsforslag 198
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 4 – punkt 21

Forslag til henstilling Ændringsforslag

21. Udbydere bør, når de har identificeret 
forbrugerens behov, anbefale en 
basiskonto, såfremt den passer til de af 
forbrugeren udtrykte behov. Forbrugere, 
der er interesserede i at oprette en 
basiskonto, bør via et varigt medium 
informeres om, hvilke tjenesteydelser der 
er omfattet, at disse ikke er betinget af køb 
af andre produkter eller tjenesteydelser 
samt om eventuelle omkostninger. 
Oplysningerne bør være forståelige, 
standardiserede og så enkle som muligt, og 
de bør formidles på det officielle
EU-sprog, som forbrugeren måtte anmode 
om. Personalet bør sikre sig, at 
forbrugeren har forstået sine rettigheder 
og forpligtelser, når han eller hun 
opretter en sådan konto.

21. Udbydere bør, når de har identificeret 
forbrugerens behov, anbefale en 
basiskonto, såfremt den passer til de af 
forbrugeren udtrykte behov. Forbrugere, 
der er interesserede i at oprette en 
basiskonto, bør via et varigt medium 
informeres om, hvilke tjenesteydelser der 
er omfattet, at disse ikke er betinget af køb 
af andre produkter eller tjenesteydelser 
samt om eventuelle omkostninger. 
Oplysningerne bør være forståelige, 
standardiserede og så enkle som muligt, og 
de bør formidles på det/de officielle sprog i 
den pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 199
Gay Mitchell

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 4 – punkt 21

Forslag til henstilling Ændringsforslag

21. Udbydere bør, når de har identificeret 
forbrugerens behov, anbefale en 
basiskonto, såfremt den passer til de af 
forbrugeren udtrykte behov. Forbrugere, 
der er interesserede i at oprette en 
basiskonto, bør via et varigt medium 
informeres om, hvilke tjenesteydelser der 

21. Udbydere bør, når de har identificeret 
forbrugerens behov, anbefale en 
basiskonto, såfremt den passer til de af 
forbrugeren udtrykte behov. Forbrugere, 
der er interesserede i at oprette en 
basiskonto, bør via et varigt medium 
informeres om, hvilke tjenesteydelser der 
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er omfattet, at disse ikke er betinget af køb 
af andre produkter eller tjenesteydelser 
samt om eventuelle omkostninger. 
Oplysningerne bør være forståelige, 
standardiserede og så enkle som muligt, 
og de bør formidles på det officielle 
EU-sprog, som forbrugeren måtte anmode 
om. Personalet bør sikre sig, at forbrugeren 
har forstået sine rettigheder og 
forpligtelser, når han eller hun opretter en 
sådan konto.

er omfattet, at disse ikke er betinget af køb 
af andre produkter eller tjenesteydelser 
samt om eventuelle omkostninger. 
Personalet bør sikre sig, at forbrugeren har 
forstået sine rettigheder og forpligtelser, 
når han eller hun opretter en sådan konto.

Or. en

Ændringsforslag 200
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 4 – punkt 22

Forslag til henstilling Ændringsforslag

22. Oplysningskravene i henhold til 
lovgivningen bør ikke berøre de 
oplysningskrav, der er fastsat i direktiv 
2007/64/EF.

22. Oplysningskravene i henhold til 
eventuel EU-lovgivning bør ikke berøre de 
oplysningskrav, der er fastsat i direktiv 
2007/64/EF.

Or. en

Ændringsforslag 201
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 4 – punkt 23

Forslag til henstilling Ændringsforslag

23. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
sikre, at udbyderne giver de nationale 
myndigheder pålidelige oplysninger om i 
hvert fald antallet af basiskonti, der er 
oprettet, antallet af ansøgninger om 
basiskonti, der er blevet afvist samt 
årsagerne hertil, og antallet af opsigelser 

23. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
sikre, at udbyderne løbende giver de 
nationale myndigheder pålidelige 
oplysninger om basale betalingskonti, der 
er oprettet og lukket, samt om ansøgninger 
om basale betalingskonti, der afvises samt 
årsagerne hertil. Disse oplysninger bør 
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af sådanne konti. Disse oplysninger bør 
leveres i sammenfattet form.

samles i de nationale registre for 
specifikke oplysninger vedrørende basale 
betalingskonti. Udbyderne bør også stille 
detaljerede oplysninger til rådighed for de 
nationale myndigheder om udgifterne 
vedrørende basale betalingskonti.

Or. en

Ændringsforslag 202
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 4 – punkt 23

Forslag til henstilling Ændringsforslag

23. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
sikre, at udbyderne giver de nationale 
myndigheder pålidelige oplysninger om i 
hvert fald antallet af basiskonti, der er 
oprettet, antallet af ansøgninger om 
basiskonti, der er blevet afvist samt 
årsagerne hertil, og antallet af opsigelser af 
sådanne konti. Disse oplysninger bør 
leveres i sammenfattet form.

23. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
sikre, at udbyderne giver de nationale 
myndigheder pålidelige oplysninger om i 
hvert fald antallet af basiskonti, der er 
oprettet, antallet af ansøgninger om 
basiskonti, der er blevet afvist samt 
årsagerne hertil, og antallet af opsigelser af 
sådanne konti samt de årlige gebyrer 
vedrørende basale bankkonti. Disse 
oplysninger bør leveres i sammenfattet 
form.

Or. en

Ændringsforslag 203
Peter Simon

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 4 – punkt 23

Forslag til henstilling Ændringsforslag

23. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
sikre, at udbyderne giver de nationale 
myndigheder pålidelige oplysninger om i 
hvert fald antallet af basiskonti, der er 
oprettet, antallet af ansøgninger om

23. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
sikre, at udbyderne hvert år giver de 
nationale myndigheder pålidelige 
oplysninger om i hvert fald antallet af 
basiskonti, der er oprettet, antallet af 
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basiskonti, der er blevet afvist samt 
årsagerne hertil, og antallet af opsigelser af 
sådanne konti. Disse oplysninger bør 
leveres i sammenfattet form.

ansøgninger om basiskonti, der er blevet 
afvist samt årsagerne hertil, og antallet af 
opsigelser af sådanne konti. Disse 
oplysninger bør leveres i sammenfattet 
form.

Or. de

Ændringsforslag 204
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 4 – punkt 23

Forslag til henstilling Ændringsforslag

23. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
sikre, at udbyderne giver de nationale 
myndigheder pålidelige oplysninger om i 
hvert fald antallet af basiskonti, der er 
oprettet, antallet af ansøgninger om 
basiskonti, der er blevet afvist samt 
årsagerne hertil, og antallet af opsigelser af 
sådanne konti. Disse oplysninger bør 
leveres i sammenfattet form.

23. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
sikre, at udbyderne giver de kompetente 
nationale myndigheder pålidelige 
oplysninger om i hvert fald antallet af 
basiskonti, der er oprettet, antallet af 
ansøgninger om basiskonti, der er blevet 
afvist samt årsagerne hertil, og antallet af 
opsigelser af sådanne konti. Disse 
oplysninger bør leveres i sammenfattet 
form.

Or. en

Ændringsforslag 205
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 4 – punkt 24

Forslag til henstilling Ændringsforslag

24. Hvert år bør de nationale myndigheder
forpligtes til at fremsende sammenfattede 
oplysninger til Kommissionen, Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed og 
Europa-Parlamentet, og disse data bør 
offentliggøres i sammenfattet og forståelig 
form.

24. Hvert år bør medlemsstaterne 
forpligtes til at fremsende sammenfattede 
oplysninger som beskrevet i punkt 23 i 
dette bilag til Kommissionen, Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed. Disse
data bør offentliggøres i sammenfattet og 
forståelig form.
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Or. en

Ændringsforslag 206
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 4 – punkt 24

Forslag til henstilling Ændringsforslag

24. Hvert år bør de nationale myndigheder 
forpligtes til at fremsende sammenfattede 
oplysninger til Kommissionen, Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed og 
Europa-Parlamentet, og disse data bør 
offentliggøres i sammenfattet og forståelig 
form.

24. Hvert år bør de kompetente nationale 
myndigheder forpligtes til at fremsende 
sammenfattede oplysninger til 
Kommissionen (Eurostat), Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed, og 
disse data bør offentliggøres i 
sammenfattet og forståelig form.

Or. en

Ændringsforslag 207
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 5 – punkt 25

Forslag til henstilling Ændringsforslag

25. Lovgivningen bør forpligte
medlemsstaterne til at udpege de 
myndigheder, der har kompetence til at 
sikre og føre tilsyn med, at lovkravene 
efterkommes på effektiv vis. De udpegede 
kompetente myndigheder bør være 
uafhængige af udbyderne af 
betalingstjenester.

25. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
udpege de myndigheder, der har 
kompetence til at sikre og føre tilsyn med, 
at lovkravene efterkommes på effektiv vis.
De udpegede kompetente myndigheder bør 
være uafhængige af udbyderne af 
betalingstjenester og 
forbrugersammenslutninger eller 
eventuelle andre rådgivningsgrupper, der 
repræsenterer kunder med basale 
bankkonti.

Or. en
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Ændringsforslag 208
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 5 – punkt 26

Forslag til henstilling Ændringsforslag

26. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
specificere deres principper for sanktioner 
mod de udbydere, der ikke lever op til 
rammerne for basiskonti, og disse 
principper skal sikre, at sanktionerne 
virker forebyggende. De kompetente 
myndigheder bør forpligtes og sættes i 
stand til at pålægge sådanne sanktioner. 
De midler, der opkræves i forbindelse med 
sanktioner, bør anvendes til formålet med 
den lovgivning, der skal vedtages, f.eks. til 
finansiel uddannelse eller kompensation.

26. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
specificere deres principper for sanktioner 
mod de udbydere, der ikke lever op til 
rammerne for basiskonti.

Or. en

Ændringsforslag 209
Peter Simon

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 5 – punkt 26

Forslag til henstilling Ændringsforslag

26. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
specificere deres principper for sanktioner 
mod de udbydere, der ikke lever op til 
rammerne for basiskonti, og disse 
principper skal sikre, at sanktionerne virker 
forebyggende. De kompetente 
myndigheder bør forpligtes og sættes i 
stand til at pålægge sådanne sanktioner. De 
midler, der opkræves i forbindelse med 
sanktioner, bør anvendes til formålet med 
den lovgivning, der skal vedtages, f.eks. til 
finansiel uddannelse eller kompensation.

26. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
specificere deres principper for sanktioner 
mod de udbydere, der ikke lever op til 
rammerne for basiskonti og ikke opfylder 
der oplysningspligt, og disse principper 
skal sikre, at sanktionerne virker 
forebyggende. De kompetente 
myndigheder bør forpligtes og sættes i 
stand til at pålægge sådanne sanktioner. De 
midler, der opkræves i forbindelse med 
sanktioner, bør anvendes til formålet med 
den lovgivning, der skal vedtages, f.eks. til 
finansiel uddannelse eller kompensation.

Or. de
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Ændringsforslag 210
Jürgen Klute

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 5 – punkt 26

Forslag til henstilling Ændringsforslag

26. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
specificere deres principper for sanktioner 
mod de udbydere, der ikke lever op til 
rammerne for basiskonti, og disse 
principper skal sikre, at sanktionerne virker 
forebyggende. De kompetente 
myndigheder bør forpligtes og sættes i 
stand til at pålægge sådanne sanktioner. De 
midler, der opkræves i forbindelse med 
sanktioner, bør anvendes til formålet med 
den lovgivning, der skal vedtages, f.eks. til 
finansiel uddannelse eller kompensation.

26. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
specificere deres principper for sanktioner 
mod de udbydere, der ikke lever op til 
rammerne for basiskonti, herunder også 
oplysningspligten for udbydere af 
betalingstjenester, og disse principper skal 
sikre, at sanktionerne virker forebyggende. 
De kompetente myndigheder bør forpligtes 
og sættes i stand til at pålægge sådanne 
sanktioner. De midler, der opkræves i 
forbindelse med sanktioner, bør anvendes 
til formålet med den lovgivning, der skal 
vedtages, f.eks. til finansiel uddannelse 
eller kompensation.

Or. de

Ændringsforslag 211
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 5 – punkt 26

Forslag til henstilling Ændringsforslag

26. Medlemsstaterne bør forpligtes til at
specificere deres principper for sanktioner 
mod de udbydere, der ikke lever op til 
rammerne for basiskonti, og disse 
principper skal sikre, at sanktionerne virker 
forebyggende. De kompetente 
myndigheder bør forpligtes og sættes i 
stand til at pålægge sådanne sanktioner. De 
midler, der opkræves i forbindelse med 
sanktioner, bør anvendes til formålet med 
den lovgivning, der skal vedtages, f.eks. til 

26. Medlemsstaterne bør specificere deres 
principper for sanktioner mod de udbydere, 
der ikke lever op til rammerne for 
basiskonti, og disse principper skal sikre, at 
sanktionerne virker forebyggende. De 
kompetente myndigheder bør forpligtes og 
sættes i stand til at pålægge sådanne 
sanktioner. De midler, der opkræves i 
forbindelse med sanktioner, bør anvendes 
til formålet med den lovgivning, der skal 
vedtages, f.eks. til finansiel uddannelse 
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finansiel uddannelse eller kompensation. eller kompensation.

Or. en

Ændringsforslag 212
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 5 – punkt 27

Forslag til henstilling Ændringsforslag

27. Medlemsstaterne bør føre nøje tilsyn 
med enhver konkurrenceforvridning 
mellem udbydere af basiskonti. Der bør 
ydes finansiel kompensation til udbydere, 
som uforholdsmæssigt bærer de udgifter, 
der er forbundet med at udbyde en 
basiskonto. I medlemsstater med et 
utilstrækkeligt banksystem bør yderligere 
støtte til at udvikle en passende 
infrastruktur overvejes, mens der bør 
være tilstrækkelige 
omfordelingsmekanismer inden for 
banksektoren i de medlemsstater, hvor der 
er en udbredt anvendelse af bankkonti. De 
kompetente myndigheder bør lette 
oprettelsen af en erstatningsfond, som 
skal finansieres af de udbydere af 
betalingstjenester, som er omfattet af 
lovgivningen. I tilfælde af at antallet af 
basiskonti ikke står i forhold til den 
enkelte udbyders økonomiske betydning, 
bør udbyderen være berettiget til at 
modtage erstatning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 213
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 5 – punkt 27
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Forslag til henstilling Ændringsforslag

27. Medlemsstaterne bør føre nøje tilsyn 
med enhver konkurrenceforvridning 
mellem udbydere af basiskonti. Der bør 
ydes finansiel kompensation til udbydere, 
som uforholdsmæssigt bærer de udgifter, 
der er forbundet med at udbyde en 
basiskonto. I medlemsstater med et 
utilstrækkeligt banksystem bør yderligere 
støtte til at udvikle en passende 
infrastruktur overvejes, mens der bør 
være tilstrækkelige 
omfordelingsmekanismer inden for 
banksektoren i de medlemsstater, hvor der 
er en udbredt anvendelse af bankkonti. De 
kompetente myndigheder bør lette 
oprettelsen af en erstatningsfond, som
skal finansieres af de udbydere af 
betalingstjenester, som er omfattet af 
lovgivningen. I tilfælde af at antallet af 
basiskonti ikke står i forhold til den 
enkelte udbyders økonomiske betydning, 
bør udbyderen være berettiget til at 
modtage erstatning.

27. Medlemsstaterne bør føre nøje tilsyn 
med enhver konkurrenceforvridning 
mellem udbydere af basiskonti.

Or. en

Ændringsforslag 214
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 5 – punkt 27

Forslag til henstilling Ændringsforslag

27. Medlemsstaterne bør føre nøje tilsyn 
med enhver konkurrenceforvridning 
mellem udbydere af basiskonti. Der bør
ydes finansiel kompensation til udbydere, 
som uforholdsmæssigt bærer de udgifter, 
der er forbundet med at udbyde en 
basiskonto. I medlemsstater med et 
utilstrækkeligt banksystem bør yderligere 
støtte til at udvikle en passende 

27. Medlemsstaterne bør føre nøje tilsyn 
med enhver konkurrenceforvridning 
mellem udbydere af basiskonti. Der kan
ydes finansiel kompensation til udbydere, 
som uforholdsmæssigt bærer de udgifter, 
der er forbundet med at udbyde en 
basiskonto. I medlemsstater med et 
utilstrækkeligt banksystem bør yderligere 
støtte til at udvikle en passende 
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infrastruktur overvejes, mens der bør være 
tilstrækkelige omfordelingsmekanismer 
inden for banksektoren i de medlemsstater, 
hvor der er en udbredt anvendelse af 
bankkonti. De kompetente myndigheder 
bør lette oprettelsen af en erstatningsfond, 
som skal finansieres af de udbydere af 
betalingstjenester, som er omfattet af 
lovgivningen. I tilfælde af at antallet af 
basiskonti ikke står i forhold til den enkelte 
udbyders økonomiske betydning, bør
udbyderen være berettiget til at modtage 
erstatning.

infrastruktur overvejes, mens der bør være 
tilstrækkelige omfordelingsmekanismer 
inden for banksektoren i de medlemsstater, 
hvor der er en udbredt anvendelse af 
bankkonti. De kompetente myndigheder 
kan lette oprettelsen af en erstatningsfond, 
som skal finansieres af de udbydere af 
betalingstjenester, som er omfattet af 
lovgivningen. I tilfælde af at antallet af 
basiskonti ikke står i forhold til den enkelte 
udbyders økonomiske betydning, kan
udbyderen være berettiget til at modtage 
erstatning.

Or. en

Ændringsforslag 215
Olle Schmidt

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 5 – punkt 27

Forslag til henstilling Ændringsforslag

27. Medlemsstaterne bør føre nøje tilsyn 
med enhver konkurrenceforvridning 
mellem udbydere af basiskonti. Der bør 
ydes finansiel kompensation til udbydere, 
som uforholdsmæssigt bærer de udgifter, 
der er forbundet med at udbyde en 
basiskonto. I medlemsstater med et 
utilstrækkeligt banksystem bør yderligere 
støtte til at udvikle en passende 
infrastruktur overvejes, mens der bør være 
tilstrækkelige omfordelingsmekanismer 
inden for banksektoren i de medlemsstater, 
hvor der er en udbredt anvendelse af 
bankkonti. De kompetente myndigheder 
bør lette oprettelsen af en erstatningsfond, 
som skal finansieres af de udbydere af 
betalingstjenester, som er omfattet af 
lovgivningen. I tilfælde af at antallet af
basiskonti ikke står i forhold til den enkelte 
udbyders økonomiske betydning, bør 
udbyderen være berettiget til at modtage 

27. Medlemsstaterne bør føre tilsyn med 
enhver konkurrenceforvridning mellem 
udbydere af basiskonti. Der bør ydes 
finansiel kompensation til udbydere, som 
uforholdsmæssigt bærer de udgifter, der er 
forbundet med at udbyde en basiskonto. I 
medlemsstater med et utilstrækkeligt 
banksystem bør yderligere støtte til at 
udvikle en passende infrastruktur 
overvejes, mens der bør være tilstrækkelige 
omfordelingsmekanismer inden for 
banksektoren i de medlemsstater, hvor der 
er en udbredt anvendelse af bankkonti. De 
kompetente myndigheder bør lette 
oprettelsen af en erstatningsfond, som skal 
finansieres af de udbydere af 
betalingstjenester, som er omfattet af 
lovgivningen. I tilfælde af at antallet af 
basiskonti ikke står i forhold til den enkelte 
udbyders økonomiske betydning, bør 
udbyderen være berettiget til at modtage 
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erstatning. erstatning.

Or. en

Ændringsforslag 216
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 5 – punkt 28

Forslag til henstilling Ændringsforslag

28. Medlemsstaterne bør forpligtes til at
sikre, at der findes egnede og effektive 
procedurer for udenretslig klage- og 
tvistbilæggelse vedrørende rettigheder og 
forpligtelser i henhold til de principper, der 
er fastsat i lovgivningen, mellem udbydere 
af betalingstjenester og forbrugere. I 
påkommende tilfælde anvendes de 
eksisterende organer. Alternative 
tvistbilæggelsesorganer skal være 
uafhængige og lettilgængelige, og deres 
tjenesteydelser skal være gratis. Deres 
afgørelser bør være juridisk bindende. 
For at sikre at disse organer er upartiske, 
er det nødvendigt at sikre en lige 
repræsentation af udbydere, forbrugere 
og andre brugere. Medlemsstaterne bør 
forpligtes til at sikre, at alle udbydere af 
basiskonti tilslutter sig et eller flere af de 
organer, der gennemfører sådanne klage-
og ankeprocedurer.

28. Medlemsstaterne bør sikre, at der 
findes egnede og effektive procedurer for 
udenretslig klage- og tvistbilæggelse 
vedrørende rettigheder og forpligtelser i 
henhold til de principper, der er fastsat i 
lovgivningen, mellem udbydere af 
betalingstjenester og forbrugere. I 
påkommende tilfælde anvendes de 
eksisterende organer. Alternative 
tvistbilæggelsesorganer skal være 
uafhængige og lettilgængelige, og deres 
tjenesteydelser skal være gratis. 
Medlemsstaterne bør sikre, at alle 
udbydere af basiskonti tilslutter sig et eller 
flere af de organer, der gennemfører 
sådanne klage- og ankeprocedurer.

Or. en

Ændringsforslag 217
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 5 – punkt 28
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Forslag til henstilling Ændringsforslag

28. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
sikre, at der findes egnede og effektive 
procedurer for udenretslig klage- og 
tvistbilæggelse vedrørende rettigheder og 
forpligtelser i henhold til de principper, 
der er fastsat i lovgivningen, mellem
udbydere af betalingstjenester og 
forbrugere. I påkommende tilfælde 
anvendes de eksisterende organer. 
Alternative tvistbilæggelsesorganer skal 
være uafhængige og lettilgængelige, og 
deres tjenesteydelser skal være gratis. 
Deres afgørelser bør være juridisk 
bindende. For at sikre at disse organer er 
upartiske, er det nødvendigt at sikre en lige 
repræsentation af udbydere, forbrugere og 
andre brugere. Medlemsstaterne bør 
forpligtes til at sikre, at alle udbydere af 
basiskonti tilslutter sig et eller flere af de 
organer, der gennemfører sådanne klage-
og ankeprocedurer.

28. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
sikre, at der findes egnede og effektive 
procedurer for udenretslig klage- og 
tvistbilæggelse vedrørende rettigheder og 
forpligtelser for udbydere af 
betalingstjenester og deres kunder. I 
påkommende tilfælde anvendes de 
eksisterende organer. Alternative 
tvistbilæggelsesorganer skal være 
uafhængige og lettilgængelige, og deres 
tjenesteydelser skal være gratis. Deres 
afgørelser bør være juridisk bindende. For 
at sikre at disse organer er upartiske, er det 
nødvendigt at sikre en lige repræsentation 
af udbydere, kunder og de kompetente 
nationale myndigheder. Medlemsstaterne 
bør forpligtes til at sikre, at alle udbydere 
af basiskonti tilslutter sig et eller flere af de 
organer, der gennemfører sådanne klage-
og ankeprocedurer.

Or. en

Ændringsforslag 218
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 5 – punkt 28

Forslag til henstilling Ændringsforslag

28. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
sikre, at der findes egnede og effektive 
procedurer for udenretslig klage- og 
tvistbilæggelse vedrørende rettigheder og 
forpligtelser i henhold til de principper, der 
er fastsat i lovgivningen, mellem udbydere 
af betalingstjenester og forbrugere. I 
påkommende tilfælde anvendes de 
eksisterende organer. Alternative 
tvistbilæggelsesorganer skal være 
uafhængige og lettilgængelige, og deres 

28. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
sikre, at der findes egnede og effektive 
procedurer for udenretslig klage- og 
tvistbilæggelse vedrørende rettigheder og 
forpligtelser i henhold til de principper, der 
er fastsat i lovgivningen, mellem udbydere 
af betalingstjenester og forbrugere. I 
påkommende tilfælde anvendes de 
eksisterende organer. Alternative 
tvistbilæggelsesorganer skal være 
uafhængige og lettilgængelige, og deres 
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tjenesteydelser skal være gratis. Deres 
afgørelser bør være juridisk bindende. For 
at sikre at disse organer er upartiske, er det 
nødvendigt at sikre en lige repræsentation 
af udbydere, forbrugere og andre brugere. 
Medlemsstaterne bør forpligtes til at sikre, 
at alle udbydere af basiskonti tilslutter sig 
et eller flere af de organer, der 
gennemfører sådanne klage- og 
ankeprocedurer.

tjenesteydelser skal være gratis. For at 
sikre at disse organer er upartiske, er det 
nødvendigt at sikre en lige repræsentation 
af udbydere, forbrugere og andre brugere. 
Medlemsstaterne bør forpligtes til at sikre, 
at alle udbydere af basiskonti tilslutter sig 
et eller flere af de organer, der 
gennemfører sådanne klage- og 
ankeprocedurer.

Or. en

Ændringsforslag 219
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 5 – punkt 29

Forslag til henstilling Ændringsforslag

29. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
sikre, at de alternative 
tvistbilæggelsesorganer samarbejder aktivt 
i bilæggelsen af tværnationale tvister. 
Såfremt tvister involverer parter i andre 
medlemsstater, bør klagenetværket for 
finansielle tjenesteydelser (Fin-Net) 
anvendes til at finde frem til en løsning på
forbrugerklager.

29. Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
sikre, at de alternative 
tvistbilæggelsesorganer samarbejder aktivt 
i bilæggelsen af tværnationale tvister. 
Såfremt tvister involverer parter i andre 
medlemsstater, bør man overveje og 
vurdere brugen af klagenetværket for 
finansielle tjenesteydelser (Fin-Net) for så 
vidt angår dets effektivitet ved behandling 
af forbrugerklager.

Or. en

Ændringsforslag 220
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 6 – punkt 30

Forslag til henstilling Ændringsforslag

30. Medlemsstaterne bør gennemføre 
lovgivningen senest 12 måneder efter 

udgår
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offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 221
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 6 – punkt 30 a (nyt)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

30a. Kommissionen bør fremlægge 
resultaterne af den krævede uafhængige 
konsekvensanalyse i EU's medlemsstater 
for Europa-Parlamentet inden udgangen 
af 2014.

Or. en

Ændringsforslag 222
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 6 – punkt 31

Forslag til henstilling Ændringsforslag

31. Kommissionen bør - i tæt samarbejde 
med medlemsstaterne og de berørte parter 
- senest tre år efter lovgivningens 
ikrafttræden og derefter hvert tredje år 
offentliggøre en rapport om anvendelsen 
heraf. I denne rapport skal følgende 
vurderes:

udgår

a) om medlemsstaterne gennemfører 
lovgivningen fuldt ud
b) hvor langt man er nået med hensyn til 
at sikre, at alle EU-borgere har adgang til 
en basiskonto, herunder direkte og 
indirekte virkninger af lovgivningen med 
henblik på at fjerne finansiel eksklusion 
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og harmonisere og integrere 
detailbankforretning i hele Unionen
c) bevidsthed og tillid blandt 
offentligheden hvad angår adgangen til 
og karakteristika ved en basiskonto samt 
forbrugernes rettigheder i forbindelse 
med disse bankkonti.
Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, bør 
rapporten ledsages af forslag til 
ændringer af lovgivningen. Rapporten 
fremsendes til Europa-Parlamentet og til 
Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 223
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 6 – punkt 31 – litra b)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

b) hvor langt man er nået med hensyn til at 
sikre, at alle EU-borgere har adgang til en 
basiskonto, herunder direkte og indirekte 
virkninger af lovgivningen med henblik på 
at fjerne finansiel eksklusion og 
harmonisere og integrere 
detailbankforretning i hele Unionen

b) hvor langt man er nået med hensyn til at 
sikre, at alle berørte kunder i EU har 
adgang til en basiskonto, herunder direkte 
og indirekte virkninger af lovgivningen 
med henblik på at fjerne finansiel 
eksklusion

Or. en

Ændringsforslag 224
Emilie Turunen

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 6 – punkt 31 – litra b a) (ny)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

ba) konkrete anbefalinger til de 
medlemsstater, hvor en stor andel af 
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befolkningen fortsat ikke råder over en 
basal bankkonto, og generelt en 
struktureret udveksling af bedste praksis

Or. en

Ændringsforslag 225
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 6 – punkt 31 – litra c)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

c) bevidsthed og tillid blandt 
offentligheden hvad angår adgangen til og 
karakteristika ved en basiskonto samt 
forbrugernes rettigheder i forbindelse med 
disse bankkonti.

c) bevidsthed blandt de berørte kunder 
hvad angår adgangen til og karakteristika 
ved en basiskonto samt forbrugernes 
rettigheder i forbindelse med disse 
bankkonti.

Or. en

Ændringsforslag 226
Philippe De Backer

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 6 – punkt 32

Forslag til henstilling Ændringsforslag

32. Kommissionen bør supplere 
banklovgivningen om basale bankydelser 
med yderligere initiativer til yderligere at 
integrere og harmonisere 
detailbankvirksomheden og forebygge 
finansiel eksklusion. En sådan pakke bør:

udgår

a) øge konkurrencen i forbindelse med 
bankydelser: i) sikre, at gebyrer forbundet 
med bankkonti er gennemskuelige og 
sammenlignelige, så forbrugerne kan 
sammenligne priserne i forskellige banker 
og finde frem til den bedste aftale; ii) 
fjerne alle tekniske og administrative 
hindringer for at skifte bankkonti og 



AM\897689DA.doc 117/120 PE486.164v01-00

DA

dermed give forbrugerne mulighed for 
lettere at flytte deres konto fra en bank til 
en anden
b) få sælgerne til at acceptere forskellige 
betalingsformer og dermed give 
forbrugerne mulighed for at udnytte 
fordelene ved e-handel; med dette for øje 
bør alle sælgere give forbrugerne 
mulighed for at betale med et almindeligt 
hævekort uden at blive opkrævet gebyr
c) yderligere harmonisere de nationale 
fortolkninger af regler til bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge for at sikre, at 
sådanne regler ikke længere kan 
anvendes som argument for at afslå 
adgang til en basiskonto
d) muliggøre adgang til retfærdig kredit 
og bekæmpe insolvens, som er den 
alvorligste "nye sociale risiko" i Unionen, 
da fuldstændig finansiel inklusion kræver 
adgang til andre basale bankydelser som 
kredit med lav rente, forsikringsdækning 
på rimelige og retfærdige vilkår og 
adgang til finansielle tjenesteydelser og 
rådgivning.

Or. en

Ændringsforslag 227
Ivo Strejček

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 6 – punkt 32

Forslag til henstilling Ændringsforslag

32. Kommissionen bør supplere 
banklovgivningen om basale bankydelser 
med yderligere initiativer til yderligere at 
integrere og harmonisere 
detailbankvirksomheden og forebygge 
finansiel eksklusion. En sådan pakke bør:

udgår

a) øge konkurrencen i forbindelse med 
bankydelser: i) sikre, at gebyrer forbundet 
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med bankkonti er gennemskuelige og 
sammenlignelige, så forbrugerne kan 
sammenligne priserne i forskellige banker 
og finde frem til den bedste aftale; ii) 
fjerne alle tekniske og administrative 
hindringer for at skifte bankkonti og 
dermed give forbrugerne mulighed for 
lettere at flytte deres konto fra en bank til 
en anden
b) få sælgerne til at acceptere forskellige 
betalingsformer og dermed give 
forbrugerne mulighed for at udnytte 
fordelene ved e-handel; med dette for øje 
bør alle sælgere give forbrugerne 
mulighed for at betale med et almindeligt 
hævekort uden at blive opkrævet gebyr
c) yderligere harmonisere de nationale 
fortolkninger af regler til bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge for at sikre, at 
sådanne regler ikke længere kan 
anvendes som argument for at afslå 
adgang til en basiskonto
d) muliggøre adgang til retfærdig kredit 
og bekæmpe insolvens, som er den 
alvorligste "nye sociale risiko" i Unionen, 
da fuldstændig finansiel inklusion kræver 
adgang til andre basale bankydelser som 
kredit med lav rente, forsikringsdækning 
på rimelige og retfærdige vilkår og 
adgang til finansielle tjenesteydelser og 
rådgivning.

Or. en

Ændringsforslag 228
Burkhard Balz

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 6 – punkt 32

Forslag til henstilling Ændringsforslag

32. Kommissionen bør supplere 
banklovgivningen om basale bankydelser 
med yderligere initiativer til yderligere at 

32. Kommissionen bør supplere 
banklovgivningen om basale bankydelser 
med yderligere initiativer til at forbedre 
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integrere og harmonisere 
detailbankvirksomheden og forebygge 
finansiel eksklusion. En sådan pakke bør:

den finansielle uddannelse i skolerne, 
yderligere integrere og harmonisere 
detailbankvirksomheden og forebygge 
finansiel eksklusion. En sådan pakke bør:

Or. de

Ændringsforslag 229
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 6 – punkt 32

Forslag til henstilling Ændringsforslag

32. Kommissionen bør supplere 
banklovgivningen om basale bankydelser 
med yderligere initiativer til yderligere at 
integrere og harmonisere 
detailbankvirksomheden og forebygge 
finansiel eksklusion. En sådan pakke bør:

32. Kommissionen bør supplere 
banklovgivningen om basale bankydelser 
med yderligere initiativer til yderligere at 
integrere og harmonisere 
detailbankvirksomheden, bedre og mere 
effektiv undervisning i finansielle 
spørgsmål og forebygge finansiel 
eksklusion. En sådan pakke bør:

Or. en

Ændringsforslag 230
Olle Ludvigsson

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 6 – punkt 32 – litra c)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

c) yderligere harmonisere de nationale 
fortolkninger af regler til bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge for at sikre, at 
sådanne regler ikke længere kan anvendes 
som argument for at afslå adgang til en 
basiskonto

c) yderligere præcisere de nationale 
fortolkninger af regler til bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge og bekæmpelse af 
finansiering af terror for at sikre, at 
sådanne regler aldrig anvendes som et 
ubegrundet påskud for at afvise 
kommercielt mindre attraktive kunder

Or. en
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Ændringsforslag 231
Burkhard Balz

Forslag til henstilling
Bilag – henstilling 6 – punkt 32 – litra d)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

d) muliggøre adgang til retfærdig kredit 
og bekæmpe insolvens, som er den 
alvorligste "nye sociale risiko" i Unionen, 
da fuldstændig finansiel inklusion kræver 
adgang til andre basale bankydelser som 
kredit med lav rente, forsikringsdækning 
på rimelige og retfærdige vilkår og 
adgang til finansielle tjenesteydelser og 
rådgivning.

d) bekæmpe insolvens, som er den 
alvorligste "nye sociale risiko" i Unionen.

Or. de


