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Amendement 1
Jürgen Klute

Ontwerpverslag
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
aan de Europese Raad getiteld "Europa 
2020, een strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei" 
(COM(2010)2020),

Or. en

Amendement 2
Ivo Strejček

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de goede werking van 
de interne markt en de ontwikkeling van 
een moderne, sociaal inclusieve economie
afhangen van de universele verlening van 
basisbankdiensten en van een 
maatschappelijk verantwoorde banksector;

A. overwegende dat de goede werking van 
de interne markt en de ontwikkeling van 
een moderne, sociaal inclusieve 
kenniseconomie zou moeten helpen de 
groei, mededinging en efficiëntie van de 
Europese banksector te bevorderen en dat 
de sector dusdanig gereguleerd moet 
worden dat de economie van de EU en de 
samenleving als geheel beter zijn 
beschermd tegen negatieve externe 
effecten;

Or. en

Amendement 3
Olle Ludvigsson
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Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de goede werking van 
de interne markt en de ontwikkeling van 
een moderne, sociaal inclusieve economie 
afhangen van de universele verlening van 
basisbankdiensten en van een 
maatschappelijk verantwoorde banksector;

A. overwegende dat de goede werking van 
de interne markt en de ontwikkeling van 
een moderne, sociaal inclusieve economie 
afhangen van de universele verlening van 
betaalbare en toegankelijke 
basisbankdiensten en van een 
maatschappelijk verantwoorde banksector;

Or. en

Amendement 4
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de goede werking van 
de interne markt en de ontwikkeling van 
een moderne, sociaal inclusieve economie 
afhangen van de universele verlening van 
basisbankdiensten en van een 
maatschappelijk verantwoorde banksector;

A. overwegende dat de goede werking van 
de interne markt en de ontwikkeling van 
een moderne, sociaal inclusieve economie 
onder meer afhangen van de universele 
verlening van basisbankdiensten en van 
een maatschappelijk verantwoorde 
banksector;

Or. en

Amendement 5
Ivo Strejček

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de Europese 
banksector zich in de eerste plaats moet 
blijven richten op de verstrekking van 
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financiering voor de reële economie en 
daarbij onder meer bijdragen aan de 
levering van basisbankdiensten aan alle 
EU-burgers die nog geen bankrekening 
hebben in de lidstaat waarin zij daartoe 
een aanvraag hebben ingediend;

Or. en

Amendement 6
Ivo Strejček

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de toegang tot
basisbankdiensten voor consumenten een 
voorwaarde is om van de interne markt te 
profiteren, en met name om zonder 
discriminerende kosten over de grenzen 
heen te verhuizen, geld over te schrijven
en goederen en diensten te kopen; 
overwegende dat een consument die geen 
toegang tot een betaalrekening heeft, 
jaarlijks naar schatting tussen 185 en 365 
euro aan alternatieve kosten betaalt;

B. overwegende dat basisbankdiensten de 
toegang van consumenten met een kleine 
portemonnee tot basale 
betalingsinstrumenten voor het storten, 
overboeken en opnemen van contant geld 
op de interne markt bevorderen, met name
voor grenswerkers, grensoverschrijdende 
overboekingen en aankopen van goederen 
en diensten; overwegende dat de 
alternatieve kosten voor consumenten die 
geen toegang hebben tot enig ander 
betalingsinstrumenten dan contant geld 
uitdrukkelijk dienen te worden 
gekwantificeerd en onderbouwd;

Or. en

Amendement 7
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de toegang tot 
basisbankdiensten voor consumenten een 

B. overwegende dat de toegang tot 
basisbankdiensten voor consumenten een 
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voorwaarde is om van de interne markt te 
profiteren, en met name om zonder 
discriminerende kosten over de grenzen 
heen te verhuizen, geld over te schrijven 
en goederen en diensten te kopen; 
overwegende dat een consument die geen 
toegang tot een betaalrekening heeft, 
jaarlijks naar schatting tussen 185 en 365 
euro aan alternatieve kosten betaalt;

van de voorwaarden is om van de interne 
markt te profiteren, en met name om
zonder discriminerende kosten het recht op 
vrijheid van verkeer te genieten, geld over 
te schrijven en goederen en diensten te 
kopen; overwegende dat een consument die 
geen toegang tot een betaalrekening heeft, 
jaarlijks naar schatting tussen 185 en 365 
euro aan alternatieve kosten betaalt;

Or. en

Amendement 8
Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de toegang tot 
basisbankdiensten voor consumenten een 
voorwaarde is om van de interne markt te 
profiteren, en met name om zonder 
discriminerende kosten over de grenzen 
heen te verhuizen, geld over te schrijven en 
goederen en diensten te kopen; 
overwegende dat een consument die geen 
toegang tot een betaalrekening heeft, 
jaarlijks naar schatting tussen 185 en 365 
euro aan alternatieve kosten betaalt;

B. overwegende dat de toegang tot 
basisbankdiensten voor consumenten een 
voorwaarde is om van de interne markt te 
profiteren, en met name om zonder 
discriminerende kosten over de grenzen 
heen te verhuizen, geld over te schrijven en 
goederen en diensten te kopen; 
overwegende dat een consument zonder 
basisbankdiensten onmogelijk de 
voordelen van e-handel genieten kan; 
overwegende dat een consument die geen 
toegang tot een betaalrekening heeft, 
jaarlijks naar schatting tussen 185 en 365 
euro aan alternatieve kosten betaalt;

Or. en

Amendement 9
Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Overweging B
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de toegang tot 
basisbankdiensten voor consumenten een 
voorwaarde is om van de interne markt te 
profiteren, en met name om zonder 
discriminerende kosten over de grenzen 
heen te verhuizen, geld over te schrijven en 
goederen en diensten te kopen; 
overwegende dat een consument die geen 
toegang tot een betaalrekening heeft, 
jaarlijks naar schatting tussen 185 en 365 
euro aan alternatieve kosten betaalt;

B. overwegende dat de toegang tot 
basisbankdiensten voor consumenten een 
voorwaarde is om van de interne markt te 
profiteren, en met name om tegen redelijke 
transactiekosten over de grenzen heen te 
verhuizen, geld over te schrijven en 
goederen en diensten te kopen; 
overwegende dat een consument die geen 
toegang tot een betaalrekening heeft, 
jaarlijks naar schatting tussen 185 en 365 
euro aan alternatieve kosten betaalt;

Or. en

Amendement 10
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de toegang tot 
basisbankdiensten voor consumenten een 
voorwaarde is om van de interne markt te 
profiteren, en met name om zonder 
discriminerende kosten over de grenzen 
heen te verhuizen, geld over te schrijven en 
goederen en diensten te kopen; 
overwegende dat een consument die geen 
toegang tot een betaalrekening heeft,
jaarlijks naar schatting tussen 185 en 365 
euro aan alternatieve kosten betaalt;

B. overwegende dat de toegang tot 
basisbankdiensten voor consumenten een 
voorwaarde is om van de interne markt te 
profiteren, en met name om tegen redelijke 
kosten over de grenzen heen te verhuizen, 
geld over te schrijven en goederen en 
diensten te kopen; overwegende dat een 
consument die geen toegang tot een 
betaalrekening heeft, jaarlijks naar 
schatting tussen 185 en 365 euro aan 
alternatieve kosten betaalt;

Or. en

Amendement 11
Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de toegang tot 
basisbankdiensten steeds sterker een 
voorwaarde wordt voor sociale integratie 
in de zin van toegang tot werk, 
gezondheidszorg en huisvesting;

Or. en

Amendement 12
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat momenteel 7% van 
alle consumenten in de EU, d.w.z. 30 
miljoen mensen, geen toegang tot 
basisbankdiensten hebben, en dat naar 
schatting 7 miljoen mensen door 
betalingsdienstaanbieders zijn afgewezen; 
overwegende dat financiële uitsluiting in 
de meeste EU-12-lidstaten een nog groter 
probleem is;

C. overwegende dat momenteel 7% van 
alle consumenten in de EU, d.w.z. 30 
miljoen mensen, al dan niet vrijwillig geen 
toegang tot basisbankdiensten hebben, en 
dat naar schatting 7 miljoen mensen door 
betalingsdienstaanbieders zijn afgewezen; 
overwegende dat de mate van financiële 
uitsluiting van lidstaat tot lidstaat 
verschilt; overwegende dat in sommige 
lidstaten maar heel weinig mensen over 
een bankrekening beschikken;

Or. en

Amendement 13
Ivo Strejček

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat momenteel 7% van C. overwegende dat naar schatting van de 
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alle consumenten in de EU, d.w.z. 30 
miljoen mensen, geen toegang tot 
basisbankdiensten hebben, en dat naar 
schatting 7 miljoen mensen door 
betalingsdienstaanbieders zijn afgewezen; 
overwegende dat financiële uitsluiting in 
de meeste EU-12-lidstaten een nog groter 
probleem is;

Commissie momenteel 7% van de 
volwassenen in de EU, d.w.z. 30 miljoen 
mensen, geen bankrekening hebben, en dat 
naar schatting 6 tot 7 miljoen mensen door 
betalingsdienstaanbieders een rekening is 
ontzegd of niet om een bankrekening 
hebben durven vragen; overwegende dat
de financiële integratie in de EU-12-
lidstaten gemiddeld 91% van de volwassen 
bevolking bedraagt, tegenover 97% in de 
EU-15-lidstaten, en dat die met rond de 
50% het laagste is in Roemenië en 
Bulgarije;

Or. en

Amendement 14
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. benadrukt dat elke consument het 
recht heeft om al dan geen bankrekening 
of basisbankrekening te openen; 
consumenten mogen dan ook niet 
verplicht worden om over een 
bankrekening of basisbankrekening te 
beschikken; benadrukt evenwel het 
belang van financiële voorlichting waarin 
gewezen wordt op de voordelen van 
financiële integratie;

Or. en

Amendement 15
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het niet kunnen 
beschikken over een bankrekening in 
onze moderne maatschappij een 
behoorlijk nadeel is, aangezien het voor 
de desbetreffende personen moeilijker is 
om aan een baan te komen, een woning te 
huren, belasting te betalen of een loon of 
salaris te ontvangen;

Or. fr

Amendement 16
Ivo Strejček

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het probleem van de 
uiteenlopende kwaliteit van de producten 
en de zwakke concurrentie in de 
retailbanksector moet worden aangepakt; 
overwegende dat de integratie van de 
banksector niet kan worden voltooid 
zonder verdere convergentie en 
harmonisatie in de richting van hoge 
kwaliteitsnormen;

Schrappen

Or. en

Amendement 17
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het probleem van de 
uiteenlopende kwaliteit van de producten 

Schrappen
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en de zwakke concurrentie in de 
retailbanksector moet worden aangepakt; 
overwegende dat de integratie van de 
banksector niet kan worden voltooid 
zonder verdere convergentie en 
harmonisatie in de richting van hoge 
kwaliteitsnormen;

Or. en

Amendement 18
Ivo Strejček

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat door centrale banken 
verstrekt contant geld een publiek goed is, 
terwijl elektronische betaalmiddelen door 
particuliere bedrijven worden verstrekt en 
steeds belangrijker worden, waardoor de 
verstrekking van contant geld minder 
overheidsuitgaven vergt terwijl de 
financiële sector een monopolie op 
retailbetalingsdiensten krijgt; 
overwegende dat de gebruikers onder deze 
omstandigheden steeds meer moeten 
betalen om geld af te halen en betalingen 
te verrichten;

Schrappen

Or. en

Amendement 19
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat door centrale banken 
verstrekt contant geld een publiek goed is, 

Schrappen
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terwijl elektronische betaalmiddelen door 
particuliere bedrijven worden verstrekt en 
steeds belangrijker worden, waardoor de 
verstrekking van contant geld minder 
overheidsuitgaven vergt terwijl de 
financiële sector een monopolie op 
retailbetalingsdiensten krijgt; 
overwegende dat de gebruikers onder deze 
omstandigheden steeds meer moeten 
betalen om geld af te halen en betalingen 
te verrichten;

Or. en

Amendement 20
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat banken een 
persoon de mogelijkheid kunnen 
ontzeggen om een bankrekening te 
openen als de betreffende persoon geen 
inwoner is van de lidstaat waarin de bank 
geregistreerd staat; overwegende het feit 
dat de moeilijkheden die niet-inwoners 
ondervinden met het openen van 
bankrekeningen de werking van de vrije 
markt belemmeren;

Or. lv

Amendement 21
Ivo Strejček

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de algemene F. overwegende dat de algemene 
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economische ontwikkelingsgraad en de 
sociale samenhang bijdragen tot een hoge 
penetratiegraad van bankrekeningen; 
overwegende dat de variatie tussen de 
lidstaten in het percentage van de 
bevolking dat een rekening-courant 
gebruikt, voor 33% kan worden verklaard 
door het economische 
ontwikkelingsniveau en dus voor 67% 
afhangt van andere factoren zoals 
regelgeving;

economische ontwikkelingsgraad tezamen
met een grote computervaardigheid onder 
de bevolking en een eenvoudige toegang 
tot breedbandinternet bijdragen tot een 
hoge penetratiegraad van bankrekeningen 
en de totstandbrenging van de 
elektronische interne markt;

Or. en

Amendement 22
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de algemene 
economische ontwikkelingsgraad en de 
sociale samenhang bijdragen tot een hoge 
penetratiegraad van bankrekeningen; 
overwegende dat de variatie tussen de 
lidstaten in het percentage van de 
bevolking dat een rekening-courant 
gebruikt, voor 33% kan worden verklaard 
door het economische ontwikkelingsniveau 
en dus voor 67% afhangt van andere 
factoren zoals regelgeving;

F. overwegende dat de algemene 
economische ontwikkelingsgraad en de 
sociale samenhang bijdragen tot een hoge 
penetratiegraad van bankrekeningen; 
overwegende dat de variatie tussen de 
lidstaten in het percentage van de 
bevolking dat een rekening-courant 
gebruikt, voor 33% kan worden verklaard 
door het economische ontwikkelingsniveau 
en dus voor 67% afhangt van andere 
factoren zoals regelgeving of 
zelfreguleringsinstrumenten;

Or. en

Amendement 23
Ivo Strejček

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat 
betalingsdienstaanbieders de marktlogica 
volgen en dus de neiging hebben zich 
vooral op commercieel aantrekkelijke 
consumenten te richten, waardoor 
kwetsbare consumenten niet dezelfde 
keuze aan producten krijgen; 
overwegende dat de gedragscodes voor de 
sector, bijvoorbeeld in Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk, Italië, Ierland, 
Slovenië en Luxemburg, er vooral zijn 
gekomen onder druk van de publieke 
opinie en ten gevolge van de roep om 
wetgevingsinitiatieven; overwegende dat 
zelfreguleringsinstrumenten positieve 
resultaten hebben opgeleverd maar er 
toch niet in zijn geslaagd effectief een 
universele toegang tot een 
basisbankrekening te garanderen;

G. overwegende dat de verschillende 
soorten betalingsdienstaanbieders, de 
particuliere banken in het bijzonder die de 
marktlogica volgen, zich gedwongen zien 
zich vooral op commercieel aantrekkelijke 
consumenten te richten in plaats van op 
die met lage inkomens, waardoor er 
passende stimulerende maatregelen nodig 
zijn om het sociale-integratieaspect van 
hun dienstverlening te bevorderen;

Or. en

Amendement 24
Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat 
betalingsdienstaanbieders de marktlogica 
volgen en dus de neiging hebben zich 
vooral op commercieel aantrekkelijke 
consumenten te richten, waardoor 
kwetsbare consumenten niet dezelfde 
keuze aan producten krijgen; overwegende 
dat de gedragscodes voor de sector, 
bijvoorbeeld in Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk, Italië, Ierland, Slovenië en 
Luxemburg, er vooral zijn gekomen onder 
druk van de publieke opinie en ten gevolge 
van de roep om wetgevingsinitiatieven; 

G. overwegende dat 
betalingsdienstaanbieders de marktlogica 
volgen en dus de neiging hebben zich 
vooral op commercieel aantrekkelijke 
consumenten te richten, waardoor minder 
aantrekkelijke consumenten niet dezelfde 
keuze aan producten krijgen; overwegende 
dat de gedragscodes voor de sector, 
bijvoorbeeld in Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk, Italië, Ierland, Slovenië en 
Luxemburg, er vooral zijn gekomen onder 
druk van de publieke opinie en ten gevolge 
van de roep om wetgevingsinitiatieven; 
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overwegende dat 
zelfreguleringsinstrumenten positieve
resultaten hebben opgeleverd maar er toch
niet in zijn geslaagd effectief een 
universele toegang tot een 
basisbankrekening te garanderen;

overwegende dat 
zelfreguleringsinstrumenten gemengde
resultaten hebben opgeleverd en er niet in 
zijn geslaagd effectief een universele 
toegang tot een basisbankrekening te 
garanderen;

Or. en

Amendement 25
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat 
betalingsdienstaanbieders de marktlogica 
volgen en dus de neiging hebben zich 
vooral op commercieel aantrekkelijke 
consumenten te richten, waardoor 
kwetsbare consumenten niet dezelfde 
keuze aan producten krijgen; overwegende 
dat de gedragscodes voor de sector, 
bijvoorbeeld in Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk, Italië, Ierland, Slovenië en 
Luxemburg, er vooral zijn gekomen onder 
druk van de publieke opinie en ten gevolge 
van de roep om wetgevingsinitiatieven; 
overwegende dat 
zelfreguleringsinstrumenten positieve 
resultaten hebben opgeleverd maar er toch 
niet in zijn geslaagd effectief een 
universele toegang tot een 
basisbankrekening te garanderen;

G. overwegende dat 
betalingsdienstaanbieders de marktlogica 
volgen en dus de neiging hebben zich 
vooral op commercieel aantrekkelijke 
consumenten te richten, waardoor minder 
aantrekkelijke consumenten in sommige 
gevallen niet dezelfde keuze aan producten 
krijgen; overwegende dat de gedragscodes 
voor de sector, bijvoorbeeld in Duitsland, 
het Verenigd Koninkrijk, Italië, Ierland, 
Slovenië en Luxemburg, er onder meer
zijn gekomen onder druk van de publieke 
opinie en ten gevolge van de roep om 
wetgevingsinitiatieven; overwegende dat 
zelfreguleringsinstrumenten positieve of 
gemengde resultaten hebben opgeleverd;

Or. en

Amendement 26
Ivo Strejček

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat gedragscodes voor 
de banksector in aanvulling op 
zelfreguleringsinstrumenten de vrucht 
dienen te zijn van een brede raadpleging 
van het algemeen publiek en de sector 
zelf, op initiatief van de nationale 
overheid en waar nodig gevolgd door 
wetgeving op nationaal niveau;

Or. en

Amendement 27
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat wetgeving om een 
universele toegang tot basisbankdiensten te 
garanderen bevredigende resultaten heeft 
opgeleverd in België en Frankrijk, waar 
het aantal burgers zonder bankrekening 
met respectievelijk 75 en 33% is gedaald, 
alsook in Finland en Denemarken, waar 
100% van de huishoudens over 
bankdiensten beschikt;

H. overwegende dat wetgeving om een 
universele toegang tot basisbankdiensten te 
garanderen bevredigende resultaten heeft 
opgeleverd in België, Denemarken, 
Frankrijk en Finland;

Or. en

Amendement 28
Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat wetgeving om een H. overwegende dat wetgeving om een 
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universele toegang tot basisbankdiensten te 
garanderen bevredigende resultaten heeft 
opgeleverd in België en Frankrijk, waar het 
aantal burgers zonder bankrekening met 
respectievelijk 75 en 33% is gedaald, 
alsook in Finland en Denemarken, waar
100% van de huishoudens over 
bankdiensten beschikt;

universele toegang tot basisbankdiensten te 
garanderen bevredigende resultaten heeft 
opgeleverd in België en Frankrijk, waar het 
aantal burgers zonder bankrekening met 
respectievelijk 75 en 33% is gedaald; 
overwegende echter dat consumenten in 
deze landen nog altijd tegen grote 
praktische obstakels oplopen bij de 
uitoefening van hun recht1 en dat 
gestreefd moet worden naar toegang tot 
bankdiensten voor 100% van de 
huishoudens, zoals vandaag de dag in 
Finland en Denemarken;
__________________
1 In Frankrijk beschikt 98,4% van de 
volwassen bevolking over een 
bankrekening, maar hebben 750.000 
Franse burgers er nog geen. De 
aanvraagprocedure voor een 
basisbankrekening in dit land wordt 
ingewikkeld genoemd, is slecht bekend en 
blijft daardoor nagenoeg ongebruikt. Per 
jaar maken er minder dan 35.000 mensen 
gebruik van dit recht.

Or. en

Amendement 29
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat wetgeving om een 
universele toegang tot basisbankdiensten te 
garanderen bevredigende resultaten heeft 
opgeleverd in België en Frankrijk, waar het 
aantal burgers zonder bankrekening met 
respectievelijk 75 en 33% is gedaald,
alsook in Finland en Denemarken, waar 
100% van de huishoudens over 
bankdiensten beschikt;

H. overwegende dat wetgeving om een 
universele toegang tot basisbankdiensten te 
garanderen bevredigende resultaten heeft 
opgeleverd in België en Frankrijk, waar het 
aantal burgers zonder bankrekening met 
respectievelijk 75 en 33% is gedaald; 
overwegende echter dat consumenten in 
deze landen nog altijd tegen grote 
praktische obstakels oplopen bij de 
uitoefening van hun recht en dat ernaar 
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gestreefd moet worden dat 100% van de 
huishoudens toegang hebben tot 
bankdiensten, zoals vandaag de dag in 
Finland en Denemarken;

Or. en

Amendement 30
Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat wetgeving om een 
universele toegang tot basisbankdiensten te 
garanderen bevredigende resultaten heeft 
opgeleverd in België en Frankrijk, waar het 
aantal burgers zonder bankrekening met 
respectievelijk 75 en 33% is gedaald, 
alsook in Finland en Denemarken, waar 
100% van de huishoudens over 
bankdiensten beschikt;

H. overwegende dat wetgeving om een 
universele toegang tot basisbankdiensten te 
garanderen bevredigende resultaten heeft 
opgeleverd in België en Frankrijk, waar het 
aantal burgers zonder bankrekening met 
respectievelijk 75 en 33% is gedaald, 
alsook in Finland en Denemarken, waar 
nagenoeg 100% van de huishoudens over 
bankdiensten beschikt;

Or. en

Amendement 31
Ivo Strejček

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de lidstaten niet 
adequaat op bovengenoemde aanbeveling 
van de Commissie hebben gereageerd en 
dat er in vijftien lidstaten nog steeds geen 
wettelijke of vrijwillige verplichting voor 
banken bestaat om basisbankdiensten aan 
te bieden;

Schrappen

Or. en
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Amendement 32
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de lidstaten niet
adequaat op bovengenoemde aanbeveling 
van de Commissie hebben gereageerd en 
dat er in vijftien lidstaten nog steeds geen 
wettelijke of vrijwillige verplichting voor 
banken bestaat om basisbankdiensten aan 
te bieden;

I. overwegende dat niet alle lidstaten 
adequaat op bovengenoemde aanbeveling 
van de Commissie hebben gereageerd en 
dat er in vijftien lidstaten nog steeds geen 
wettelijke of vrijwillige verplichting voor 
banken bestaat om basisbankdiensten aan 
te bieden;

Or. en

Amendement 33
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de lidstaten niet 
adequaat op bovengenoemde aanbeveling 
van de Commissie hebben gereageerd en 
dat er in vijftien lidstaten nog steeds geen 
wettelijke of vrijwillige verplichting voor 
banken bestaat om basisbankdiensten aan 
te bieden;

I. overwegende dat de lidstaten gezien het 
feit dat per 6 maart 2012 tien lidstaten 
nog geen enkele reactie hadden doen 
toekomen aan de Commissie niet adequaat
hebben gereageerd op de aanbeveling van 
de Commissie inzake toegang tot een 
basisbetaalrekening; overwegende dat 
Italië en Ierland de enige lidstaten zijn 
waar er concrete maatregelen getroffen 
zijn; overwegende dat het in het 
leeuwendeel van de lidstaten duidelijk 
ontbreekt aan politieke wil om te werken 
aan financiële integratie en vergroting 
van het aantal burgers met een 
bankrekening en dat er in teveel lidstaten 
geen wettelijke of vrijwillige verplichting 
voor banken bestaat om basisbankdiensten 
aan te bieden;
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Or. en

Amendement 34
Ivo Strejček

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat een doeltreffende 
basisbankrekening makkelijk moet kunnen 
worden geopend, ook door mensen die 
geen standaardidentiteitsbewijs hebben,
en een bepaalde reeks essentiële diensten
moet leveren, en dat er maatregelen
moeten worden getroffen met het oog op 
effectief toezicht en geschillenbeslechting;

J. overwegende dat alleen 
depositorekeningen aangemerkt kunnen 
worden als een doeltreffende 
basisbankrekening en dat dergelijke
basisbankrekeningen makkelijk moeten
kunnen worden geopend, tegen een 
voorkeurstarief moeten worden geleverd
en een bepaalde reeks essentiële diensten
moeten bieden, zoals een debetkaart of 
een elektronische portemonnee waarmee 
niet rood gestaan kan worden, dit alles 
teneinde basisbankrekeninghouders een 
goed alternatief te bieden voor contant 
geld; er dienen tevens maatregelen te
worden getroffen met het oog op effectief 
toezicht en de beslechting van geschillen 
tussen de bank en de rekeninghouder;

Or. en

Amendement 35
Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat een doeltreffende 
basisbankrekening makkelijk moet kunnen 
worden geopend, ook door mensen die 
geen standaardidentiteitsbewijs hebben,
en een bepaalde reeks essentiële diensten 
moet leveren, en dat er maatregelen moeten 

J. overwegende dat een doeltreffende 
basisbetaalrekening makkelijk moet 
kunnen worden geopend en een bepaalde 
reeks essentiële diensten moet leveren, en 
dat er maatregelen moeten worden 
getroffen met het oog op effectief toezicht 
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worden getroffen met het oog op effectief 
toezicht en geschillenbeslechting;

en geschillenbeslechting alsook met het 
oog op de toegang van consumenten 
zonder vast verblijfsadres of 
standaardidentiteitsbewijs tot een 
dergelijke rekening;

Or. en

Amendement 36
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat een doeltreffende 
basisbankrekening makkelijk moet kunnen 
worden geopend, ook door mensen die 
geen standaardidentiteitsbewijs hebben,
en een bepaalde reeks essentiële diensten 
moet leveren, en dat er maatregelen 
moeten worden getroffen met het oog op 
effectief toezicht en geschillenbeslechting;

J. overwegende dat een doeltreffende 
basisbankrekening makkelijk moet kunnen 
worden geopend en een bepaalde reeks 
essentiële diensten moet leveren; er 
moeten tevens maatregelen worden 
getroffen met het oog op effectief toezicht 
en geschillenbeslechting;

Or. en

Amendement 37
Gay Mitchell

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat een doeltreffende 
basisbankrekening makkelijk moet kunnen 
worden geopend, ook door mensen die 
geen standaardidentiteitsbewijs hebben,
en een bepaalde reeks essentiële diensten 
moet leveren, en dat er maatregelen moeten 
worden getroffen met het oog op effectief 
toezicht en geschillenbeslechting;

J. overwegende dat een doeltreffende 
basisbankrekening makkelijk moet kunnen 
worden geopend en een bepaalde reeks 
essentiële diensten moet leveren, en dat er 
maatregelen moeten worden getroffen met 
het oog op effectief toezicht en 
geschillenbeslechting;
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Or. en

Amendement 38
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat een doeltreffende 
basisbankrekening makkelijk moet kunnen 
worden geopend, ook door mensen die 
geen standaardidentiteitsbewijs hebben,
en een bepaalde reeks essentiële diensten 
moet leveren, en dat er maatregelen moeten 
worden getroffen met het oog op effectief 
toezicht en geschillenbeslechting;

J. overwegende dat een doeltreffende 
basisbankrekening makkelijk moet kunnen 
worden geopend en een bepaalde reeks 
essentiële diensten moet leveren, en dat er 
maatregelen moeten worden getroffen met 
het oog op effectief toezicht en 
geschillenbeslechting;

Or. de

Amendement 39
Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat de leveranciers van 
basisbankdiensten potentiële klanten op 
een evenwichtige en proportionele wijze 
moeten doorlichten overeenkomstig de 
wetgeving tegen het witwassen van geld 
en de financiering van terroristische 
activiteiten; overwegende dat niemand op 
deze gronden de toegang ontzegd mag 
worden tot een basisbankrekening of 
ervoor worden afgewezen, tenzij daar 
objectieve redenen voor bestaan; 
overwegende dat dergelijke wetgeving 
nooit en te nimmer gebruikt mag worden 
als voorwendsel voor de afwijzing van 
commercieel minder aantrekkelijke 
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consumenten;

Or. en

Amendement 40
Ivo Strejček

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat banken in het kader 
van hun strategie inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen de 
verantwoordelijkheid voor het kosteloos 
aanbieden van basisbankdiensten moeten 
delen met de overheid en het 
maatschappelijk middenveld;

Schrappen

Or. en

Amendement 41
Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat banken in het kader 
van hun strategie inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen de 
verantwoordelijkheid voor het kosteloos
aanbieden van basisbankdiensten moeten 
delen met de overheid en het 
maatschappelijk middenveld;

K. overwegende dat leveranciers van 
betalingsdiensten de verantwoordelijkheid 
moeten dragen voor het kosteloos of 
anderszins tegen een redelijk tarief 
aanbieden van een basisbetaalrekening;

Or. en

Amendement 42
Gay Mitchell
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Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat banken in het kader 
van hun strategie inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen de 
verantwoordelijkheid voor het kosteloos 
aanbieden van basisbankdiensten moeten 
delen met de overheid en het 
maatschappelijk middenveld;

K. overwegende dat banken in het kader 
van hun strategie inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen de 
verantwoordelijkheid voor het kosteloos 
kunnen openen van een 
basisbankrekening moeten delen met de 
overheid en het maatschappelijk 
middenveld;

Or. en

Amendement 43
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat banken in het kader 
van hun strategie inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen de 
verantwoordelijkheid voor het kosteloos 
aanbieden van basisbankdiensten moeten 
delen met de overheid en het 
maatschappelijk middenveld;

K. overwegende dat banken in het kader 
van hun strategie inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen de 
verantwoordelijkheid om het mogelijk te 
maken kosteloos basisbankrekeningen te 
openen moeten delen met de overheid en 
het maatschappelijk middenveld;

Or. de

Amendement 44
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat banken in het kader K. overwegende dat banken in het kader 
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van hun strategie inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen de 
verantwoordelijkheid voor het kosteloos 
aanbieden van basisbankdiensten moeten 
delen met de overheid en het 
maatschappelijk middenveld;

van hun strategie inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen de 
verantwoordelijkheid voor het kosteloos of
tegen een redelijk tarief aanbieden van 
basisbankdiensten moeten delen met de 
overheid en het maatschappelijk 
middenveld;

Or. en

Amendement 45
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat banken in het kader 
van hun strategie inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen de 
verantwoordelijkheid voor het kosteloos 
aanbieden van basisbankdiensten moeten 
delen met de overheid en het 
maatschappelijk middenveld;

K. overwegende dat banken in het kader 
van hun strategie inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen 
basisbankdiensten moeten aanbieden tegen 
een redelijk tarief;

Or. en

Amendement 46
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat banken in het kader 
van hun strategie inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen de 
verantwoordelijkheid voor het kosteloos 
aanbieden van basisbankdiensten moeten 
delen met de overheid en het 
maatschappelijk middenveld;

K. overwegende dat banken in het kader 
van hun strategie inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen de 
verantwoordelijkheid voor het kosteloos of 
anderszins tegen een redelijk en 
marktgericht tarief aanbieden van 
basisbankdiensten moeten delen met de 
overheid en het maatschappelijk 
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middenveld;

Or. en

Amendement 47
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat initiatieven om 
toegang tot basisbankdiensten te 
garanderen bescherming tegen 
beslaglegging moeten bieden, vertrouwen 
moeten wekken bij de consumenten en 
geen kosten voor ongebruikte rekeningen 
met zich mogen brengen;

Schrappen

Or. en

Amendement 48
Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat initiatieven om 
toegang tot basisbankdiensten te 
garanderen bescherming tegen 
beslaglegging moeten bieden, vertrouwen 
moeten wekken bij de consumenten en 
geen kosten voor ongebruikte rekeningen 
met zich mogen brengen;

L. overwegende dat EU-initiatieven om 
toegang tot basisbankdiensten te 
garanderen in overeenstemming moeten 
zijn met de nationale wetgevingen inzake 
de bescherming tegen beslaglegging;

Or. en

Amendement 49
Ivo Strejček
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Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat initiatieven om 
toegang tot basisbankdiensten te 
garanderen bescherming tegen 
beslaglegging moeten bieden, vertrouwen 
moeten wekken bij de consumenten en 
geen kosten voor ongebruikte rekeningen 
met zich mogen brengen;

L. overwegende dat initiatieven om het 
consumentenvertrouwen in het 
bankwezen te vergroten en te garanderen 
dat consumenten toegang hebben tot 
basisbankdiensten, eveneens gericht 
dienen te zijn op verbetering van de 
financiële kennis en kunde van 
rekeninghouders, opdat consumenten 
naarmate hun financiële situatie verbetert 
ook toegang krijgen tot een breder scala 
aan bankdiensten in de EU tegen 
marktprijzen;

Or. en

Amendement 50
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat initiatieven om 
toegang tot basisbankdiensten te 
garanderen bescherming tegen 
beslaglegging moeten bieden, vertrouwen 
moeten wekken bij de consumenten en 
geen kosten voor ongebruikte rekeningen 
met zich mogen brengen;

L. overwegende dat overmatige 
schuldenlast in heel de EU het grootste 
"nieuwe sociale risico" is geworden en 
dat een verdere aanscherping van deze 
trend verwacht kan worden als gevolg van 
de aanhoudende sociale en economische 
crisis in de EU. Overwegende dat 
initiatieven om toegang tot 
basisbankdiensten te garanderen standaard
bescherming tegen beslaglegging moeten 
bieden, vertrouwen moeten wekken bij de 
consumenten en geen kosten voor 
ongebruikte rekeningen met zich mogen 
brengen;

Or. en
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Amendement 51
Sharon Bowles

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat er bij het 
faciliteren van de toegang tot eerlijk 
krediet en de bestrijding van overmatige 
schulden een analyse moet worden 
gemaakt van de achterliggende redenen 
van deze schulden alsook van de impact 
van korte leningen met een hoge rente en 
faciliteiten voor het verzilveren van 
cheques in EU, met daarbij specifieke 
aandacht voor financiële uitsluiting en 
overmatige schulden;

Or. en

Amendement 52
Ivo Strejček

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat 
concurrentieverstoring moet worden 
voorkomen en dat er rekening moet 
worden gehouden met de behoeften van 
de consumenten in regio's waar weinig 
mensen een bankrekening hebben, en dat 
het toepassingsgebied van het initiatief 
dus zo ruim mogelijk moet zijn; 
overwegende dat toegang tot 
basisbankdiensten niet alleen door 
kredietinstellingen kan worden verleend, 
maar ook door andere 
betalingsdienstaanbieders die onder 
Richtlijn 2007/64/EG vallen;

M. overwegende dat 
concurrentieverstoring moet worden 
voorkomen overeenkomstig de geldende 
nationale en Europese regelgeving;
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Or. en

Amendement 53
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat 
concurrentieverstoring moet worden 
voorkomen en dat er rekening moet 
worden gehouden met de behoeften van 
de consumenten in regio's waar weinig 
mensen een bankrekening hebben, en dat 
het toepassingsgebied van het initiatief 
dus zo ruim mogelijk moet zijn; 
overwegende dat toegang tot 
basisbankdiensten niet alleen door 
kredietinstellingen kan worden verleend, 
maar ook door andere
betalingsdienstaanbieders die onder 
Richtlijn 2007/64/EG vallen;

M. overwegende dat elk initiatief in de 
eerste plaats gericht moet zijn op de 
toegang tot basisbetaaldiensten voor in de 
EU woonachtige consumenten; is wat dit 
betreft ingenomen met het feit dat naast 
de door Richtlijn 2007/64/EG
gereguleerde kredietinstellingen ook 
andere betalingsdienstaanbieders actief zijn 
op het vlak van de levering van 
basisbetaaldiensten als de chipknip en 
soortgelijke; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ook om bij de ontwikkeling van 
nieuwe initiatieven op dit vlak terdege 
rekening te houden met de nieuwe 
ontwikkelingen op de markt van 
betalingsdiensten;

Or. en

Amendement 54
Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat 
concurrentieverstoring moet worden 
voorkomen en dat er rekening moet 
worden gehouden met de behoeften van de 
consumenten in regio's waar weinig 
mensen een bankrekening hebben, en dat 
het toepassingsgebied van het initiatief dus 

M. overwegende dat 
concurrentieverstoring moet worden 
voorkomen en dat er rekening moet 
worden gehouden met de behoeften van de 
consumenten in regio's waar weinig 
mensen een bankrekening hebben, en dat 
het toepassingsgebied van het initiatief dus 
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zo ruim mogelijk moet zijn; overwegende 
dat toegang tot basisbankdiensten niet 
alleen door kredietinstellingen kan worden 
verleend, maar ook door andere 
betalingsdienstaanbieders die onder 
Richtlijn 2007/64/EG vallen;

zo ruim mogelijk moet zijn; overwegende 
dat toegang tot basisbankdiensten niet 
alleen door kredietinstellingen moet 
worden verleend, maar ook door andere 
relevante betalingsdienstaanbieders die 
onder Richtlijn 2007/64/EG vallen;

Or. en

Amendement 55
Ivo Strejček

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat in elke lidstaat 
een of meerdere bank- of andersoortige 
instellingen (zijnde geen 
betalingsdienstaanbieders) die onder 
Richtlijn 2007/64/EG vallen 
basisbankdiensten zouden moeten kunnen 
aanbieden;

Or. en

Amendement 56
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. consumenten die op een bepaalde 
manier met een lidstaat verbonden zijn, 
dient het recht te worden gegeven op 
toegang en gebruik van een 
basisbankrekening indien zij: 1) in de 
desbetreffende lidstaat niet reeds over een 
bankrekening beschikken die 
overeenstemt met lid17 van deze Bijlage; 
en 2) een verklaring op eer of een 



AM\897689NL.doc 31/124 PE486.164v01-00

NL

eenvoudige verklaring van ten minste één 
financiële instelling in de desbetreffende 
lidstaat overleggen, waaruit blijkt dat hem 
of haar in de lidstaat in kwestie een 
bankrekening overeenkomstig lid17 van 
deze Bijlage geweigerd is.

Verbondenheid met een lidstaat komt 
onder meer tot stand dankzij:
nationaliteit, woonplaats, 
werkgerelateerde kwesties, indiensttreding 
bij een instelling die onderwijs of 
beroepsopleidingen verzorgt, 
familiegerelateerde kwesties of enig 
andere band met de lidstaat in kwestie;

Or. en

Amendement 57
Ivo Strejček

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat een initiatief voor
universele toegang tot basisbankdiensten 
gepaard moet gaan met goed opgezette 
communicatiecampagnes over de rechten 
van de consumenten en de verplichtingen 
van de aanbieders;

N. overwegende dat initiatieven voor 
toegang tot basisbankdiensten op 
regionaal, nationaal en Europees niveau
gepaard moeten gaan met goed opgezette 
communicatiecampagnes over de rechten
en plichten van zowel consumenten als
aanbieders;

Or. en

Amendement 58
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging N
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Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat een initiatief voor 
universele toegang tot basisbankdiensten 
gepaard moet gaan met goed opgezette 
communicatiecampagnes over de rechten 
van de consumenten en de verplichtingen
van de aanbieders;

N. overwegende dat het goed zou zijn 
indien initiatieven voor universele toegang 
tot basisbankdiensten gepaard zouden gaan 
met goed opgezette 
communicatiecampagnes over de rechten 
en plichten van consumenten en 
aanbieders;

Or. en

Amendement 59
Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Overweging N bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

N bis. overwegende dat werknemers van 
betalingsdienstaanbieders die 
basisbetaalrekeningen aanbieden aan 
commercieel minder interessante 
consumenten daar afdoende voor dienen 
te worden opgeleid en dat zij voldoende 
tijd voor de werkzaamheden voor deze 
klantengroep dienen te krijgen alsook 
speciaal voor hen aangepaste 
verkoopdoelstellingen;

Or. en

Amendement 60
Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Overweging N bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

N bis. overwegende dat studenten, 
werkenden en dienstverleners over de 
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grenzen heen moeten kunnen bewegen en 
eenvoudig de vruchten moeten kunnen 
plukken van de mobiliteit binnen de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 61
Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Overweging N ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

N ter. overwegende dat het voor het 
openen van een bankrekening in een 
lidstaat niet nodig moet zijn om een 
bestaande bankrekening in een andere 
lidstaat op te heffen;

Or. en

Amendement 62
Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Overweging N ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

N ter. overwegende dat 
betalingsdienstaanbieders sterke 
restricties hanteren voor het openen van 
basisbankrekeningen, hetgeen een rem 
zou kunnen vormen op de 
grensoverschrijdende mobiliteit binnen de 
Europese Unie.

Or. en
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Amendement 63
Ivo Strejček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie vóór eind 2012 
op basis van artikel 114 van het Verdrag 
betreffende de werking van Europese 
Unie en aan de hand van bijgaande, 
gedetailleerde aanbevelingen een of meer 
wetgevingsvoorstellen in te dienen om alle 
consumenten die in de Unie wonen, 
toegang tot basisbankdiensten te 
garanderen;

1. verzoekt de Commissie het Europees 
Parlement vóór eind 2014 een 
onafhankelijke effectbeoordeling te doen 
toekomen over de door de lidstaten 
uitgevaardigde wet- en regelgeving, 
daarbij rekening houdend met haar 
Aanbeveling 2011/442/EU van 18 juli 
2011 inzake de toegang tot 
basisbetaalrekeningen, om eventueel pas 
daarna wetgevingsvoorstellen in te 
dienen;

Or. en

Amendement 64
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie vóór eind 2012 
op basis van artikel 114 van het Verdrag 
betreffende de werking van Europese Unie 
en aan de hand van bijgaande, 
gedetailleerde aanbevelingen een of meer 
wetgevingsvoorstellen in te dienen om alle 
consumenten die in de Unie wonen, 
toegang tot basisbankdiensten te 
garanderen;

1. verzoekt de Commissie vóór eind 2012 
op basis van artikel 114 van het Verdrag 
betreffende de werking van Europese Unie 
en aan de hand van bijgaande, 
gedetailleerde aanbevelingen een of meer 
voorstellen voor richtlijnen in te dienen 
om alle consumenten die in de Unie 
wonen, toegang tot basisbankdiensten te 
garanderen;

Or. de

Amendement 65
Philippe De Backer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie vóór eind 2012
op basis van artikel 114 van het Verdrag 
betreffende de werking van Europese Unie 
en aan de hand van bijgaande, 
gedetailleerde aanbevelingen een of meer 
wetgevingsvoorstellen in te dienen om alle
consumenten die in de Unie wonen,
toegang tot basisbankdiensten te 
garanderen;

1. vraagt de lidstaten om vóór eind 2012 
de benodigde maatregelen te treffen en de 
Commissie daaromtrent te informeren;
verzoekt de Commissie om vóór 31 
januari 2013 een gedetailleerd overzicht te 
geven van de stand van zaken in alle 
lidstaten; verzoekt de Commissie om 
indien er tegen die tijd nog lidstaten zijn 
die geen passende maatregelen hebben 
getroffen, vóór juli 2013 een 
wetgevingsvoorstel in te dienen op basis 
van artikel 114 van het Verdrag 
betreffende de werking van Europese Unie 
en aan de hand van bijgaande, 
gedetailleerde aanbevelingen, teneinde
consumenten die in de Unie wonen 
toegang tot basisbankdiensten te 
garanderen;

Or. en

Amendement 66
Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie vóór eind 2012 
op basis van artikel 114 van het Verdrag 
betreffende de werking van Europese Unie 
en aan de hand van bijgaande, 
gedetailleerde aanbevelingen een of meer 
wetgevingsvoorstellen in te dienen om alle 
consumenten die in de Unie wonen,
toegang tot basisbankdiensten te 
garanderen;

1. verzoekt de Commissie vóór eind 2012 
op basis van artikel 114 van het Verdrag 
betreffende de werking van Europese Unie 
en aan de hand van bijgaande, 
gedetailleerde aanbevelingen een of meer 
wetgevingsvoorstellen in te dienen om alle 
legale ingezetenen van de Unie toegang tot 
basisbankdiensten te garanderen;

Or. en
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Amendement 67
Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie vóór eind 2012 
op basis van artikel 114 van het Verdrag 
betreffende de werking van Europese Unie 
en aan de hand van bijgaande, 
gedetailleerde aanbevelingen een of meer 
wetgevingsvoorstellen in te dienen om alle
consumenten die in de Unie wonen, 
toegang tot basisbankdiensten te 
garanderen;

1. verzoekt de Commissie vóór eind 2012 
op basis van artikel 114 van het Verdrag 
betreffende de werking van Europese Unie 
en aan de hand van bijgaande, 
gedetailleerde aanbevelingen een of meer 
wetgevingsvoorstellen in te dienen om alle
natuurlijke personen in die in de Unie 
wonen, toegang tot basisbankdiensten te 
garanderen;

Or. en

Amendement 68
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie vóór eind 2012 
op basis van artikel 114 van het Verdrag 
betreffende de werking van Europese Unie 
en aan de hand van bijgaande, 
gedetailleerde aanbevelingen een of meer 
wetgevingsvoorstellen in te dienen om alle 
consumenten die in de Unie wonen, 
toegang tot basisbankdiensten te 
garanderen;

1. verzoekt de Commissie vóór eind 2012 
op basis van artikel 114 van het Verdrag 
betreffende de werking van Europese Unie 
en aan de hand van bijgaande, 
gedetailleerde aanbevelingen een of meer 
wetgevingsvoorstellen in te dienen om alle 
consumenten die in de Unie wonen, 
toegang tot gratis basisbankdiensten te 
garanderen;

Or. fr
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Amendement 69
Ivo Strejček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. constateert dat deze aanbevelingen in 
overeenstemming zijn met de grondrechten 
en het subsidiariteitsbeginsel;

2. verzoekt de Commissie en waar gepast 
de lidstaten om na te gaan of de 
aanbevelingen in onderhavig document in 
overeenstemming zijn met de grondrechten 
en het subsidiariteitsbeginsel;

Or. en

Amendement 70
Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat het verlangde voorstel 
geen financiële gevolgen heeft;

3. is van oordeel dat het verlangde voorstel 
op geen enkele wijze financiële gevolgen 
heeft voor de EU-begroting;

Or. en

Amendement 71
Ivo Strejček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat het verlangde
voorstel geen financiële gevolgen heeft;

3. verzoekt de Commissie en waar gepast 
de lidstaten om na te gaan of het in 
onderhavig document vervatte voorstel al 
dan niet financiële gevolgen heeft voor 
hun begroting;
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Or. en

Amendement 72
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat het verlangde voorstel 
geen financiële gevolgen heeft;

3. is van oordeel dat het verlangde voorstel 
geen financiële gevolgen heeft voor de 
begroting van de Europese Unie;

Or. en

Amendement 73
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – inleidende formule

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

Het Europees Parlement is van mening dat 
de goed te keuren wetgevingshandeling tot 
doel moet hebben regels vast te leggen 
voor het volgende:

Het Europees Parlement is van mening dat 
de toegang tot basisbankdiensten het 
volgende tot doel moet hebben:

Or. en

Amendement 74
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 1 – punt -1 (nieuw)

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

-1. De Commissie dient alvorens een 
wetgevingsvoorstel in te dienen bij het 
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Europees Parlement en de Raad, een 
onafhankelijke effectbeoordeling uit te 
voeren om vooraf beter inzicht te krijgen 
in het toepassingsgebied en de 
instrumenten voor een dergelijk voorstel; 
de effectbeoordeling dient met name 
helderheid te verschaffen ten aanzien van 
de volgende zaken: 

Or. en

Amendement 75
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 1 – punt -1 (nieuw)

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

-1 bis. "basisbetaalrekening" dient te 
worden gedefinieerd als een 
betaalrekening in overeenstemming met 
onderhavige wetgeving. Basale 
betaalrekeningen die niet geheel aan deze 
bepalingen voldoen, mogen niet onder dit 
begrip worden geschaard.

Or. en

Amendement 76
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 1 – punt 1

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

1. De wetgeving moet zoveel mogelijk
betalingsdienstaanbieders als gedefinieerd 
in artikel 4, punt 9, van Richtlijn 
2007/64/EG verplichten basisbankdiensten
aan te bieden.

1. De lidstaten moeten elk voor zich 
bepalen hoeveel betalingsdienstaanbieders
(bancaire en niet-bancaire instellingen)
als gedefinieerd in artikel 4, punt 9, van 
Richtlijn 2007/64/EG toegang tot
basisbankdiensten bieden moeten.
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Or. en

Amendement 77
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 1 – punt 1

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

1. De wetgeving moet zoveel mogelijk
betalingsdienstaanbieders als gedefinieerd 
in artikel 4, punt 9, van Richtlijn 
2007/64/EG verplichten basisbankdiensten
aan te bieden.

1. De wetgeving moet alle 
betalingsdienstaanbieders als gedefinieerd 
in artikel 4, punt 9, van Richtlijn 
2007/64/EG die als integraal onderdeel 
van hun reguliere bedrijfsactiviteiten 
consumentenbetaalrekeningen voeren 
verplichten een basisbankrekening aan te 
bieden.

Or. en

Amendement 78
Emilie Turunen

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 1 – punt 1

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

1. De wetgeving moet zoveel mogelijk
betalingsdienstaanbieders als gedefinieerd 
in artikel 4, punt 9, van Richtlijn 
2007/64/EG verplichten basisbankdiensten 
aan te bieden.

1. De wetgeving moet 
betalingsdienstaanbieders als gedefinieerd 
in artikel 4, punt 9, van Richtlijn 
2007/64/EG verplichten basisbankdiensten 
aan te bieden.

Or. en

Amendement 79
Burkhard Balz

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 1 – punt 1
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Voorstel voor een aanbeveling Amendement

1. De wetgeving moet zoveel mogelijk 
betalingsdienstaanbieders als gedefinieerd 
in artikel 4, punt 9, van Richtlijn 
2007/64/EG verplichten basisbankdiensten 
aan te bieden.

1. De wetgeving moet lidstaten in staat 
stellen zoveel mogelijk 
betalingsdienstaanbieders als gedefinieerd 
in artikel 4, punt 9, van Richtlijn 
2007/64/EG te verplichten 
basisbankdiensten aan te bieden.

Or. de

Amendement 80
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 1 – punt 1

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

1. De wetgeving moet zoveel mogelijk 
betalingsdienstaanbieders als gedefinieerd 
in artikel 4, punt 9, van Richtlijn 
2007/64/EG verplichten basisbankdiensten 
aan te bieden.

1. De wetgeving moet zoveel mogelijk 
betalingsdienstaanbieders als gedefinieerd 
in artikel 4, punt 9, van Richtlijn 
2007/64/EG stimuleren basisbankdiensten 
aan te bieden.

Or. en

Amendement 81
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 1 – punt 1

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

1. De wetgeving moet zoveel mogelijk
betalingsdienstaanbieders als gedefinieerd 
in artikel 4, punt 9, van Richtlijn 
2007/64/EG verplichten basisbankdiensten 
aan te bieden.

1. Europese wetgeving moet lidstaten 
verplichten om toegang tot 
basisbankdiensten te garanderen, bij 
voorkeur door betalingsdienstaanbieders 
als gedefinieerd in artikel 4, punt 9, van 
Richtlijn 2007/64/EG te verplichten 
basisbankdiensten aan te bieden. Het 
Europees Parlement merkt in dit verband 
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op dat ook andere dan de in artikel 4, lid 9 
gedefinieerde betalingsdienstaanbieders 
basisbetaaldiensten aanbieden, zoals 
leveranciers van uiteenlopende 
chipknipachtige diensten. Het zou om die 
reden nuttig kunnen zijn om bij nieuwe 
initiatieven op dit vlak rekening te houden 
met dergelijke ontwikkelingen op de 
markt voor betalingsdiensten.

Or. en

Amendement 82
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 1 – punt 1 bis (nieuw)

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

1 bis. Wetgevingsinitiatieven dienen in 
overeenstemming te zijn met het 
subsidiariteitsbeginsel en rekening te 
houden met bestaande wettelijke of 
vrijwillige regelingen in de lidstaten waar 
het recht op toegang tot een 
basisbankrekening reeds afdoende is 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 83
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 1 – punt 2

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

2. Om betalingsdienstaanbieders die 
diensten aanbieden die geen verband 
houden met de diensten die voor een 
basisbankrekening benodigd zijn, evenwel 
geen onnodige lasten op te leggen, moeten 

Schrappen
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de volgende aanbieders worden vrijgesteld 
van de verplichting om basisbankdiensten 
aan te bieden:
a. betalingsdienstaanbieders als genoemd 
in artikel 1, lid 1, onder e) en f), van 
Richtlijn 2007/64/EG;
b. betalingsinstellingen die slechts 
toestemming hebben om een of meer van 
de betalingsdiensten als vermeld in de 
punten 4 tot en met 7 van de bijlage bij 
Richtlijn 2007/64/EG aan te bieden;

Or. en

Amendement 84
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 1 – punt 2

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

2. Om betalingsdienstaanbieders die 
diensten aanbieden die geen verband 
houden met de diensten die voor een 
basisbankrekening benodigd zijn, evenwel
geen onnodige lasten op te leggen, moeten 
de volgende aanbieders worden vrijgesteld 
van de verplichting om basisbankdiensten
aan te bieden:

2. Om betalingsdienstaanbieders die geen 
betaalrekeningen voeren voor 
consumenten dienovereenkomstig geen 
onnodige lasten op te leggen, moeten de 
volgende aanbieders in de regel worden 
vrijgesteld van de verplichting om een 
basisbankrekening aan te bieden:

Or. en

Amendement 85
Emilie Turunen

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 1 – punt 3

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

3. Het moet de lidstaten toegestaan zijn de 
volgende aanbieders vrij te stellen van de 

Schrappen



PE486.164v01-00 44/124 AM\897689NL.doc

NL

verplichting om basisbankdiensten aan te 
bieden: 
a. betalingsdienstaanbieders die volgens 
een coöperatief bedrijfsmodel of zonder 
winstoogmerk werken of lidmaatschap 
vereisen aan de hand vastgestelde criteria 
zoals beroep;
b. betalingsdienstaanbieders die in het 
voorgaande jaar in totaal voor minder 
dan 3 miljoen euro verrichtingen hebben 
gedaan. 

Or. en

Amendement 86
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 1 – punt 3

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

3. Het moet de lidstaten toegestaan zijn de 
volgende aanbieders vrij te stellen van de 
verplichting om basisbankdiensten aan te 
bieden: 

Schrappen

a. betalingsdienstaanbieders die volgens 
een coöperatief bedrijfsmodel of zonder 
winstoogmerk werken of lidmaatschap 
vereisen aan de hand vastgestelde criteria 
zoals beroep;
b. betalingsdienstaanbieders die in het 
voorgaande jaar in totaal voor minder 
dan 3 miljoen euro verrichtingen hebben 
gedaan. 

Or. en

Amendement 87
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
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Bijlage – aanbeveling 1 – punt 3

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

3. Het moet de lidstaten toegestaan zijn de 
volgende aanbieders vrij te stellen van de 
verplichting om basisbankdiensten aan te 
bieden:

3. Zolang dit niet disproportioneel ten 
koste gaat van de mededinging of het
recht op toegang van consumenten, moet
het de lidstaten toegestaan zijn de volgende 
aanbieders vrij te stellen van de 
verplichting om een basisbetaalrekening
aan te bieden:

Or. en

Amendement 88
Jürgen Klute

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage –aanbeveling 1 – punt 3

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

3. Het moet de lidstaten toegestaan zijn de 
volgende aanbieders vrij te stellen van de 
verplichting om basisbankdiensten aan te 
bieden:

3. Het moet de lidstaten toegestaan zijn 
betalingsdienstaanbieders vrij te stellen 
van de verplichting om een 
basisbankrekening aan te bieden indien zij 
voldoen aan ten minste een van de 
volgende voorwaarden:

Or. en

Amendement 89
Burkhard Balz

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 1 – lid 3 – letter a

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

a. betalingsdienstaanbieders die volgens 
een coöperatief bedrijfsmodel of zonder 
winstoogmerk werken of lidmaatschap 
vereisen aan de hand vastgestelde criteria 
zoals beroep;

a. betalingsdienstaanbieders die zonder 
winstoogmerk werken, of niet werkzaam 
zijn op het gebied van algemene retail 
banking, of lidmaatschap vereisen aan de 
hand van vastgestelde criteria zoals beroep.
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Or. de

Amendement 90
Peter Simon

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 1 – lid 3 – letter a

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

a. betalingsdienstaanbieders die volgens 
een coöperatief bedrijfsmodel of zonder 
winstoogmerk werken of lidmaatschap 
vereisen aan de hand vastgestelde criteria 
zoals beroep;

a. betalingsdienstaanbieders die zonder 
winstoogmerk werken of lidmaatschap 
vereisen aan de hand van vastgestelde 
criteria zoals beroep;

Or. de

Amendement 91
Jürgen Klute

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 1 – punt 3 – letter a

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

a. betalingsdienstaanbieders die volgens 
een coöperatief bedrijfsmodel of zonder 
winstoogmerk werken of lidmaatschap 
vereisen aan de hand vastgestelde criteria 
zoals beroep;

a. betalingsdienstaanbieders die zonder 
winstoogmerk werken of lidmaatschap 
vereisen aan de hand vastgestelde criteria 
zoals beroep;

Or. en

Amendement 92
Peter Simon

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 1 – punt 3 – letter b
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Voorstel voor een aanbeveling Amendement

b. betalingsdienstaanbieders die in het 
voorgaande jaar in totaal voor minder 
dan 3 miljoen euro verrichtingen hebben 
gedaan. 

Schrappen

Or. de

Amendement 93
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 1 – punt 3 – letter b

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

b. betalingsdienstaanbieders die in het 
voorgaande jaar in totaal voor minder dan 
3 miljoen euro verrichtingen hebben 
gedaan.

b. betalingsdienstaanbieders die in het 
voorgaande jaar in totaal voor minder dan 
een bepaald bedrag verrichtingen hebben 
gedaan. Dit bedrag dient voor elke 
individuele lidstaat apart te worden 
vastgelegd na raadpleging van de 
relevante belanghebbenden in de 
verschillende lidstaten en op gezette tijden 
te worden bijgesteld. De lidstaten dienen 
de Commissie mede te delen welk bedrag 
zij in dit verband hanteren alsook voor 
hoe lange tijd.

Or. en

Amendement 94
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 1 – punt 4

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

4. Alle betalingsdienstaanbieders die 
krachtens punt 3, onder a), zijn 
vrijgesteld, moeten bijdragen aan een 

Schrappen
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compensatiefonds, tenzij de aanbieder 
zonder winstoogmerk werkt. 

Or. en

Amendement 95
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 1 – punt 4

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

4. Alle betalingsdienstaanbieders die 
krachtens punt 3, onder a), zijn 
vrijgesteld, moeten bijdragen aan een 
compensatiefonds, tenzij de aanbieder 
zonder winstoogmerk werkt.

Schrappen

Or. en

Amendement 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 1 – punt 4

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

4. Alle betalingsdienstaanbieders die 
krachtens punt 3, onder a), zijn 
vrijgesteld, moeten bijdragen aan een 
compensatiefonds, tenzij de aanbieder 
zonder winstoogmerk werkt.

Schrappen

Or. en

Amendement 97
Burkhard Balz

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 1 – punt 4
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Voorstel voor een aanbeveling Amendement

4. Alle betalingsdienstaanbieders die 
krachtens punt 3, onder a), zijn 
vrijgesteld, moeten bijdragen aan een 
compensatiefonds, tenzij de aanbieder 
zonder winstoogmerk werkt.

Schrappen

Or. de

Amendement 98
Gay Mitchell

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 1 – punt 4

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

4. Alle betalingsdienstaanbieders die 
krachtens punt 3, onder a), zijn 
vrijgesteld, moeten bijdragen aan een 
compensatiefonds, tenzij de aanbieder 
zonder winstoogmerk werkt.

Schrappen

Or. en

Amendement 99
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 1 – punt 4

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

4. Alle betalingsdienstaanbieders die 
krachtens punt 3, onder a), zijn vrijgesteld,
moeten bijdragen aan een 
compensatiefonds, tenzij de aanbieder 
zonder winstoogmerk werkt.

4. De lidstaten dienen over de 
mogelijkheid te beschikken om
betalingsdienstaanbieders die krachtens 
punt 3, onder a), zijn vrijgesteld te 
verplichten om bij te dragen aan een 
compensatiefonds, tenzij de aanbieder 
zonder winstoogmerk werkt.

Or. en
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Amendement 100
Burkhard Balz

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 5

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

5. De wetgeving moet ervoor zorgen dat 
elke wettig in de Unie verblijvende 
consument, d.w.z. natuurlijke persoon die 
voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit handelt, het recht heeft 
om bij een betalingsdienstaanbieder die in 
een lidstaat actief is, een 
basisbankrekening met betaaldienst te 
openen en te gebruiken, mits hij op het 
grondgebied van die lidstaat nog niet over 
een basisbankrekening beschikt die voldoet 
aan de vereisten van de in deze 
aanbeveling omschreven EU-wetgeving.

5. De wetgeving moet ervoor zorgen dat 
elke wettig in de Unie verblijvende 
consument, d.w.z. natuurlijke persoon die 
voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit handelt, het recht heeft 
om, in de lidstaat waar hij zijn gewone 
verblijfsplaats heeft, bij een 
betalingsdienstaanbieder die in die lidstaat 
actief is, een basisbankrekening te openen 
en te gebruiken, mits hij nog niet over een 
rekening voor betalingstransacties of een 
basisbankrekening beschikt die voldoet aan 
de vereisten van de in deze aanbeveling 
omschreven EU-wetgeving en als kan 
worden aangetoond dat een aanvraag die 
hij had ingediend voor het openen van 
een rekening voor betalingstransacties is 
geweigerd.

De consument moet een band hebben – in 
de vorm van een woning, baan of studie –
met de desbetreffende lidstaat en met het 
zakelijke vakgebied van de 
betalingsdienstaanbieder waarop hij een 
basisbankrekening wil openen.

Or. de

Amendement 101
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 5

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

5. De wetgeving moet ervoor zorgen dat 5. De wetgeving moet ervoor zorgen dat 
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elke wettig in de Unie verblijvende
consument, d.w.z. natuurlijke persoon die 
voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit handelt, het recht heeft 
om bij een betalingsdienstaanbieder die in 
een lidstaat actief is, een 
basisbankrekening met betaaldienst te 
openen en te gebruiken, mits hij op het 
grondgebied van die lidstaat nog niet over 
een basisbankrekening beschikt die 
voldoet aan de vereisten van de in deze 
aanbeveling omschreven EU-wetgeving.

elke consument - d.w.z. natuurlijke 
persoon die voor doeleinden buiten zijn 
bedrijfs- of beroepsactiviteit handelt - die 
enige band heeft met een lidstaat het recht 
heeft om bij een betalingsdienstaanbieder 
die in die lidstaat actief is een 
basisbankrekening met betaaldienst te 
openen en te gebruiken, mits hij: 1) nog 
geen bankrekening heeft in de 
desbetreffende lidstaat die overeenstemt 
met de vereisten van lid 17 van deze 
Bijlage; en 2) een verklaring op eer of een 
eenvoudige verklaring van ten minste een 
financiële instelling in de desbetreffende 
lidstaat overlegt, waaruit blijkt dat hem of 
haar in de lidstaat in kwestie een 
bankrekening overeenkomstig lid 17 van 
deze Bijlage geweigerd is.

Or. en

Amendement 102
Peter Simon

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 5

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

5. De wetgeving moet ervoor zorgen dat 
elke wettig in de Unie verblijvende 
consument, d.w.z. natuurlijke persoon die 
voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit handelt, het recht heeft 
om bij een betalingsdienstaanbieder die in 
een lidstaat actief is, een 
basisbankrekening met betaaldienst te 
openen en te gebruiken, mits hij op het 
grondgebied van die lidstaat nog niet over 
een basisbankrekening beschikt die voldoet 
aan de vereisten van de in deze 
aanbeveling omschreven EU-wetgeving.

5. De wetgeving moet ervoor zorgen dat 
elke wettig in de Unie verblijvende 
consument, d.w.z. natuurlijke persoon die 
voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit handelt, het recht heeft 
om bij een betalingsdienstaanbieder die in 
een lidstaat actief is, een 
basisbankrekening met betaaldienst te 
openen en te gebruiken, mits hij op het 
grondgebied van die lidstaat nog niet over 
een basisbankrekening beschikt die voldoet 
aan de vereisten van de in deze 
aanbeveling omschreven EU-wetgeving. 
Het bestaan van andere 
basisbankrekeningen in andere lidstaten 
en landen buiten de Europese Unie mag 
in een dergelijk geval geen belemmering 
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vormen voor het openen van een 
basisbankrekening.

Or. de

Amendement 103
Jürgen Klute

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 5

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

5. De wetgeving moet ervoor zorgen dat
elke wettig in de Unie verblijvende 
consument, d.w.z. natuurlijke persoon die 
voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit handelt, het recht heeft 
om bij een betalingsdienstaanbieder die in 
een lidstaat actief is, een 
basisbankrekening met betaaldienst te 
openen en te gebruiken, mits hij op het 
grondgebied van die lidstaat nog niet over 
een basisbankrekening beschikt die voldoet 
aan de vereisten van de in deze 
aanbeveling omschreven EU-wetgeving.

5. De wetgeving moet ervoor zorgen dat 
elke wettig in de Unie verblijvende 
consument, d.w.z. natuurlijke persoon die 
voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit handelt, het recht heeft 
om bij een betalingsdienstaanbieder die in 
een lidstaat actief is, een 
basisbankrekening met betaaldienst te 
openen en te gebruiken, mits hij op het 
grondgebied van die lidstaat nog niet over 
een basisbankrekening beschikt die 
volledig voldoet aan de vereisten van de in 
deze aanbeveling omschreven EU-
wetgeving. Het feit dat een consument 
reeds in een andere lidstaat over andere 
bankrekeningen beschikt, mogelijk ook 
basisbankrekeningen, mag geen beletsel 
vormen voor de uitoefening van het recht 
op het openen van een 
basisbankrekening.

Or. en

Amendement 104
Gay Mitchell

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 5
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Voorstel voor een aanbeveling Amendement

5. De wetgeving moet ervoor zorgen dat 
elke wettig in de Unie verblijvende 
consument, d.w.z. natuurlijke persoon die 
voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit handelt, het recht heeft 
om bij een betalingsdienstaanbieder die in 
een lidstaat actief is, een 
basisbankrekening met betaaldienst te 
openen en te gebruiken, mits hij op het 
grondgebied van die lidstaat nog niet over 
een basisbankrekening beschikt die voldoet 
aan de vereisten van de in deze 
aanbeveling omschreven EU-wetgeving.

5. De wetgeving moet ervoor zorgen dat 
elke wettig in de Unie verblijvende 
consument, d.w.z. natuurlijke persoon die 
voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit handelt, het recht heeft 
om in het land waarin hij of zij 
woonachtig is een basisbankrekening met 
betaaldienst te openen en te gebruiken bij 
een betalingsdienstaanbieder die in een 
lidstaat actief is, mits hij of zij op het 
grondgebied van die lidstaat nog niet over 
een lopende rekening of een 
basisbankrekening beschikt die voldoet aan 
de vereisten van de in deze aanbeveling 
omschreven EU-wetgeving. Voor het 
openen van een basisbankrekening is 
legitimatie verplicht.

Or. en

Amendement 105
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 5

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

5. De wetgeving moet ervoor zorgen dat 
elke wettig in de Unie verblijvende 
consument, d.w.z. natuurlijke persoon die 
voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit handelt, het recht heeft 
om bij een betalingsdienstaanbieder die in 
een lidstaat actief is, een 
basisbankrekening met betaaldienst te 
openen en te gebruiken, mits hij op het 
grondgebied van die lidstaat nog niet over 
een basisbankrekening beschikt die voldoet 
aan de vereisten van de in deze 
aanbeveling omschreven EU-wetgeving.

5. Alle EU-wetgeving moet ervoor zorgen 
dat elke EU-burger (verder "cliënt") die 
voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit handelt, het recht heeft 
om bij een betalingsdienstaanbieder die in 
een lidstaat actief is, een 
basisbankrekening met betaaldienst te 
openen en te gebruiken, mits hij op het 
grondgebied van die lidstaat nog niet over 
een basisbankrekening beschikt die voldoet 
aan de vereisten van de in deze 
aanbeveling omschreven EU-wetgeving.

Or. en



PE486.164v01-00 54/124 AM\897689NL.doc

NL

Amendement 106
Olle Schmidt

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 5

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

5. De wetgeving moet ervoor zorgen dat 
elke wettig in de Unie verblijvende 
consument, d.w.z. natuurlijke persoon die 
voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit handelt, het recht heeft 
om bij een betalingsdienstaanbieder die in 
een lidstaat actief is, een 
basisbankrekening met betaaldienst te 
openen en te gebruiken, mits hij op het 
grondgebied van die lidstaat nog niet over 
een basisbankrekening beschikt die 
voldoet aan de vereisten van de in deze 
aanbeveling omschreven EU-wetgeving.

5. De wetgeving moet ervoor zorgen dat 
elke wettig in de Unie verblijvende 
consument, d.w.z. natuurlijke persoon die 
voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit handelt, het recht heeft 
om bij een betalingsdienstaanbieder die in 
een lidstaat actief is, een 
basisbankrekening met betaaldienst te 
openen en te gebruiken.

Or. en

Amendement 107
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 6

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

6. De wetgeving moet ervoor zorgen dat 
het voor de consumenten niet al te 
moeilijk is te bewijzen dat zij nog niet over 
een basisbankrekening beschikken, en 
moet erin voorzien dat de consument 
daartoe tijdens de aanvraagprocedure een 
verklaring aflegt;

Schrappen

Or. en
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Amendement 108
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 6

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

6. De wetgeving moet ervoor zorgen dat 
het voor de consumenten niet al te 
moeilijk is te bewijzen dat zij nog niet over 
een basisbankrekening beschikken, en 
moet erin voorzien dat de consument 
daartoe tijdens de aanvraagprocedure een 
verklaring aflegt;

6. De lidstaten dienen te worden verplicht 
om een nationaal register te openen voor 
specifieke informatie ten aanzien van 
basisbetaalrekeningen. Doel van 
dergelijke registers is om statistische 
gegevens te vergaren en te kunnen 
controleren of een consument die een 
basisbetaalrekening aanvraagt niet reeds 
bij een andere betalingsdienstaanbieder in 
de lidstaat in kwestie een 
basisbetaalrekening heeft. De gegevens 
moeten zo summier mogelijk zijn en de 
integriteit van de betrokken consumenten 
volledig respecteren.
Basisbetaalrekeningen dienen stuk voor 
stuk bij opening ervan in het register te 
worden vastgelegd en bij sluiting ervan te 
worden verwijderd. Elke weigering tot het 
openen van een basisbetaalrekening dient 
anoniem te worden geregistreerd, 
vergezeld van de redenen daartoe. De 
registratie van dergelijke weigeringen 
dient uiterlijk binnen het jaar te worden 
verwijderd. Betaaldienstleveranciers 
dienen zich bij elke aanvraag voor een 
basisbetaalrekening tot de met dit register 
belaste nationale instantie te wenden om 
te verifiëren of de aanvrager niet reeds 
over een basisbetaalrekening beschikt in 
die lidstaat.

Or. en

Amendement 109
Jürgen Klute

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 6
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Voorstel voor een aanbeveling Amendement

6. De wetgeving moet ervoor zorgen dat 
het voor de consumenten niet al te moeilijk 
is te bewijzen dat zij nog niet over een 
basisbankrekening beschikken, en moet 
erin voorzien dat de consument daartoe 
tijdens de aanvraagprocedure een 
verklaring aflegt;

6. De wetgeving moet ervoor zorgen dat 
het voor de consumenten niet al te moeilijk 
is te bewijzen dat zij in de lidstaat in 
kwestie nog geen basisbankrekening 
hebben die volledig voldoet aan de 
wettelijke vereisten, en moet erin voorzien 
dat de consument daartoe tijdens de 
aanvraagprocedure een verklaring aflegt;

Or. en

Amendement 110
Peter Simon

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 6

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

6. De wetgeving moet ervoor zorgen dat 
het voor de consumenten niet al te moeilijk 
is te bewijzen dat zij nog niet over een 
basisbankrekening beschikken, en moet 
erin voorzien dat de consument daartoe 
tijdens de aanvraagprocedure een 
verklaring aflegt; 

6. De wetgeving moet ervoor zorgen dat 
het voor de consumenten niet al te moeilijk 
is te bewijzen dat zij op het grondgebied 
van de desbetreffende lidstaat nog niet 
over een basisbankrekening beschikken, en 
moet erin voorzien dat de consument 
daartoe tijdens de aanvraagprocedure een 
verklaring aflegt;

Or. de

Amendement 111
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 6

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

6. De wetgeving moet ervoor zorgen dat 
het voor de consumenten niet al te moeilijk 
is te bewijzen dat zij nog niet over een 

6. De wetgeving moet ervoor zorgen dat 
het voor de consumenten niet al te moeilijk 
is te bewijzen dat zij nog geen 
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basisbankrekening beschikken, en moet 
erin voorzien dat de consument daartoe 
tijdens de aanvraagprocedure een 
verklaring aflegt;

basisbankrekening hebben in de lidstaat 
in kwestie, en moet erin voorzien dat de 
consument daartoe tijdens de 
aanvraagprocedure een verklaring aflegt;

Or. en

Amendement 112
Olle Schmidt

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 6

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

6. De wetgeving moet ervoor zorgen dat 
het voor de consumenten niet al te moeilijk 
is te bewijzen dat zij nog niet over een 
basisbankrekening beschikken, en moet 
erin voorzien dat de consument daartoe 
tijdens de aanvraagprocedure een 
verklaring aflegt; 

6. De wetgeving moet ervoor zorgen dat 
het voor de consumenten niet al te moeilijk 
is te bewijzen dat zij nog geen 
basisbankrekening hebben in de lidstaat, 
en moet erin voorzien dat de consument 
daartoe tijdens de aanvraagprocedure een 
verklaring aflegt;

Or. en

Amendement 113
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 7

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

7. Het recht op toegang tot een 
basisbankrekening moet ongeacht de 
nationaliteit of de verblijfplaats van de 
consument in de Unie gelden. Voor het 
openen van een basisbankrekening mag 
geen rekening worden gehouden met 
criteria zoals inkomensniveau, regelmatig 
inkomen, werk, kredietverleden, 
schuldenlast, individuele situatie met 
betrekking tot faillissement of toekomstige 
activiteit van de rekening. De toegang tot 

7. De toegang tot een basisbankrekening 
mag in geen geval afhankelijk worden 
gesteld van het kopen van andere 
producten of diensten zoals een 
verzekering.
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een basisbankrekening mag in geen geval 
afhankelijk worden gesteld van het kopen 
van andere producten of diensten zoals een 
verzekering.

Or. en

Amendement 114
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 7

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

7. Het recht op toegang tot een 
basisbankrekening moet ongeacht de 
nationaliteit of de verblijfplaats van de 
consument in de Unie gelden. Voor het 
openen van een basisbankrekening mag 
geen rekening worden gehouden met 
criteria zoals inkomensniveau, regelmatig 
inkomen, werk, kredietverleden, 
schuldenlast, individuele situatie met 
betrekking tot faillissement of toekomstige 
activiteit van de rekening. De toegang tot 
een basisbankrekening mag in geen geval 
afhankelijk worden gesteld van het kopen 
van andere producten of diensten zoals een 
verzekering.

7. Het recht op toegang tot een 
basisbankrekening in een lidstaat moet 
gelden voor alle consumenten met een 
zekere band met de lidstaat in kwestie. Er 
is onder meer sprake van verbondenheid 
met een lidstaat op basis van:
nationaliteit, woonplaats, 
werkgerelateerde kwesties, indiensttreding 
bij een instelling die onderwijs of een 
beroepsopleiding verzorgt, 
familiegerelateerde kwesties of enige 
andere band met de lidstaat in kwestie;
Voor het openen van een 
basisbankrekening mag geen rekening 
worden gehouden met criteria zoals 
inkomensniveau, regelmatig inkomen, 
werk, kredietverleden, schuldenlast, 
individuele situatie met betrekking tot 
faillissement of toekomstige activiteit van 
de rekening. De toegang tot een 
basisbankrekening mag in geen geval 
afhankelijk worden gesteld van het kopen 
van andere producten of diensten zoals een 
verzekering.

Or. en

Amendement 115
Burkhard Balz
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Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 7

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

7. Het recht op toegang tot een 
basisbankrekening moet ongeacht de 
nationaliteit of de verblijfplaats van de 
consument in de Unie gelden. Voor het 
openen van een basisbankrekening mag 
geen rekening worden gehouden met 
criteria zoals inkomensniveau, regelmatig 
inkomen, werk, kredietverleden, 
schuldenlast, individuele situatie met 
betrekking tot faillissement of toekomstige 
activiteit van de rekening. De toegang tot 
een basisbankrekening mag in geen geval 
afhankelijk worden gesteld van het kopen 
van andere producten of diensten zoals een 
verzekering.

7. Het recht op toegang tot een 
basisbankrekening moet ongeacht de 
verblijfplaats van de EU-burger in de Unie 
gelden. Voor het openen van een 
basisbankrekening mag geen rekening 
worden gehouden met criteria zoals 
inkomensniveau, regelmatig inkomen, 
werk, kredietverleden, schuldenlast of
individuele situatie met betrekking tot 
faillissement. De omstandigheden mogen 
echter niet zodanig zijn dat het onredelijk 
zou zijn om van de kredietinstelling te 
verwachten dat deze de rekening opent en 
beheert. Als de EU-burger om die reden 
valse verklaringen aflegt in verband met 
de contractuele verbintenis, verzuimt te 
betalen of overlast veroorzaakt tegenover 
medewerkers of klanten van de bank, of 
een gevaar voor hen vormt, moet dit 
worden beschouwd als gronden om te 
weigeren een basisbankrekening voor 
hem te openen of te sluiten. De toegang tot 
een basisbankrekening mag in geen geval 
afhankelijk worden gesteld van het kopen 
van andere producten of diensten zoals een 
verzekering.

Or. de

Amendement 116
Emilie Turunen

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 7

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

7. Het recht op toegang tot een 
basisbankrekening moet ongeacht de 
nationaliteit of de verblijfplaats van de 

7. Het recht op toegang tot een 
basisbankrekening moet ongeacht de 
nationaliteit of de verblijfplaats van de 
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consument in de Unie gelden. Voor het 
openen van een basisbankrekening mag 
geen rekening worden gehouden met 
criteria zoals inkomensniveau, regelmatig 
inkomen, werk, kredietverleden, 
schuldenlast, individuele situatie met 
betrekking tot faillissement of toekomstige 
activiteit van de rekening. De toegang tot 
een basisbankrekening mag in geen geval 
afhankelijk worden gesteld van het kopen 
van andere producten of diensten zoals een 
verzekering.

consument in de Unie gelden. Voor het 
openen van een basisbankrekening mag 
geen rekening worden gehouden met 
criteria zoals inkomensniveau, regelmatig 
inkomen, werk, kredietverleden, 
schuldenlast, individuele situatie met 
betrekking tot faillissement of toekomstige 
activiteit van de rekening. De toegang tot 
een basisbankrekening mag in geen geval 
afhankelijk worden gesteld van het kopen 
van andere producten of diensten zoals een 
verzekering of een bijkomende 
bankrekening.

Or. en

Amendement 117
Peter Simon

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 7

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

7. Het recht op toegang tot een 
basisbankrekening moet ongeacht de 
nationaliteit of de verblijfplaats van de 
consument in de Unie gelden. Voor het 
openen van een basisbankrekening mag 
geen rekening worden gehouden met 
criteria zoals inkomensniveau, regelmatig 
inkomen, werk, kredietverleden, 
schuldenlast, individuele situatie met 
betrekking tot faillissement of toekomstige 
activiteit van de rekening. De toegang tot 
een basisbankrekening mag in geen geval 
afhankelijk worden gesteld van het kopen 
van andere producten of diensten zoals een 
verzekering.

7. Het recht op toegang tot een 
basisbankrekening moet ongeacht de 
nationaliteit of de verblijfplaats van de 
consument in de Unie gelden. Voor het 
openen van een basisbankrekening mag 
geen rekening worden gehouden met 
criteria zoals inkomensniveau, regelmatig 
inkomen, werk, kredietverleden, 
schuldenlast, individuele situatie met 
betrekking tot faillissement of toekomstige 
activiteit van de rekening of informatie die 
bij kredietinstellingen bekend is over de 
financiële omstandigheden van een 
individu. De toegang tot een 
basisbankrekening mag in geen geval 
afhankelijk worden gesteld van het kopen 
van andere producten of diensten zoals een 
verzekering. 

Or. de
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Amendement 118
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 7

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

7. Het recht op toegang tot een 
basisbankrekening moet ongeacht de 
nationaliteit of de verblijfplaats van de 
consument in de Unie gelden. Voor het 
openen van een basisbankrekening mag 
geen rekening worden gehouden met 
criteria zoals inkomensniveau, regelmatig 
inkomen, werk, kredietverleden, 
schuldenlast, individuele situatie met 
betrekking tot faillissement of toekomstige 
activiteit van de rekening. De toegang tot 
een basisbankrekening mag in geen geval 
afhankelijk worden gesteld van het kopen 
van andere producten of diensten zoals een 
verzekering.

7. Het recht op toegang tot een 
basisbankrekening moet ongeacht de 
nationaliteit of de verblijfplaats van de 
consument in de Unie gelden. Voor het 
openen van een basisbankrekening mag 
geen rekening worden gehouden met 
criteria zoals inkomensniveau, regelmatig 
inkomen, werk, kredietverleden, 
schuldenlast, individuele situatie met 
betrekking tot faillissement of verwacht 
transactievolume op de rekening. De 
toegang tot een basisbankrekening mag in 
geen geval afhankelijk worden gesteld van 
het kopen van andere producten of diensten 
zoals een verzekering.

Or. en

Amendement 119
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 8

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

8. De wetgeving moet worden toegepast 
onverminderd de EU-regels, en met name 
de verplichting van de aanbieders om het 
contract voor een basisbankrekening in 
uitzonderlijke omstandigheden te 
beëindigen uit hoofde van desbetreffende 
EU- of nationale wetgeving, zoals de 
wetgeving inzake het witwassen van geld.
De rekening mag ook worden gesloten in 
geval van oplichting, misbruik van 
vertrouwen of schriftvervalsing.

8. Alle EU-wetgeving moet worden 
toegepast onverminderd de EU-regels, en 
met name de verplichting van de 
aanbieders om het contract voor een 
basisbankrekening in uitzonderlijke 
omstandigheden te beëindigen uit hoofde 
van desbetreffende EU- of nationale 
wetgeving, zoals de wetgeving inzake het 
witwassen van geld. De rekening mag ook 
worden gesloten in geval van oplichting, 
misbruik van vertrouwen of 
schriftvervalsing.
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Or. en

Amendement 120
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 8

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

8. De wetgeving moet worden toegepast 
onverminderd de EU-regels, en met name 
de verplichting van de aanbieders om het 
contract voor een basisbankrekening in 
uitzonderlijke omstandigheden te 
beëindigen uit hoofde van desbetreffende 
EU- of nationale wetgeving, zoals de 
wetgeving inzake het witwassen van geld.

8. Een basisbankrekening kan uitsluitend 
geweigerd of beëindigd worden in 
uitzonderlijke omstandigheden, zoals:

1) strijdigheid met de wetgeving inzake 
het witwassen van geld,

De rekening mag ook worden gesloten in 
geval van oplichting, misbruik van 
vertrouwen of schriftvervalsing.

2) oplichting, misbruik van vertrouwen of 
schriftvervalsing,

3) langdurige achterstand bij de betaling 
van de aan de basisbankrekening
verbonden kosten. 

Or. en

Amendement 121
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 8

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

8. De wetgeving moet worden toegepast 
onverminderd de EU-regels, en met name 
de verplichting van de aanbieders om het 
contract voor een basisbankrekening in 
uitzonderlijke omstandigheden te 
beëindigen uit hoofde van desbetreffende 

8. De wetgeving moet worden toegepast 
onverminderd de EU-regels, en met name 
de verplichting van de aanbieders om 
contracten voor basisbetaalrekeningen in 
uitzonderlijke omstandigheden te weigeren 
of te beëindigen uit hoofde van 
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EU- of nationale wetgeving, zoals de 
wetgeving inzake het witwassen van geld.
De rekening mag ook worden gesloten in 
geval van oplichting, misbruik van 
vertrouwen of schriftvervalsing.

desbetreffende EU- of nationale wetgeving, 
zoals de wetgeving inzake het witwassen 
van geld en de financiering van 
terroristische activiteiten. Rekeningen 
mogen ook worden geweigerd of 
opgeheven in geval van oplichting, 
misbruik van vertrouwen of 
schriftvervalsing.

Or. en

Amendement 122
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 9

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

9. De lidstaten moeten verplicht zijn ervoor 
te zorgen dat due diligenceprocedures niet 
leiden tot discriminerende praktijken, 
bijvoorbeeld tegen gemarginaliseerde 
groepen, migranten, etnische of religieuze 
minderheden of mensen zonder vast 
adres. Daarom moet in het bijzonder 
worden overwogen hoe mensen zonder 
vast adres aan de due diligencevereisten 
kunnen voldoen en moet met nationale 
best practices rekening worden gehouden 
om de toegang tot een reeks essentiële 
betalingsdiensten effectief te garanderen.

9. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
due diligenceprocedures volledig in 
overeenstemming zijn met de nationale en 
communautaire anti-
discriminatiewetgeving.

Or. en

Amendement 123
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 9

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

9. De lidstaten moeten verplicht zijn ervoor 9. De lidstaten moeten verplicht zijn ervoor 
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te zorgen dat due diligenceprocedures niet 
leiden tot discriminerende praktijken,
bijvoorbeeld tegen gemarginaliseerde 
groepen, migranten, etnische of religieuze 
minderheden of mensen zonder vast adres.
Daarom moet in het bijzonder worden 
overwogen hoe mensen zonder vast adres 
aan de due diligencevereisten kunnen 
voldoen en moet met nationale best 
practices rekening worden gehouden om 
de toegang tot een reeks essentiële 
betalingsdiensten effectief te garanderen.

te zorgen dat due diligenceprocedures niet 
leiden tot discriminerende praktijken tegen
bijvoorbeeld minderheden en
gemarginaliseerde groepen of tot een 
nodeloos strenge behandeling van 
consumenten zonder vast adres of zonder 
standaard identiteitsbewijs. Er moet in het 
bijzonder worden overwogen om 
doelgerichte maatregelen en procedures 
in te zetten waarmee consumenten zonder 
vast adres of standaard identiteitsbewijs
aan de due diligencevereisten kunnen 
voldoen. Er moet wat dit betreft rekening 
worden gehouden met nationale best 
practices. Indien nodig dienen lidstaten 
speciale programma's op te stellen ter 
ondersteuning van deze consumenten, in 
het kader waarvan bevoegde autoriteiten 
en sociale diensten in samenwerking met 
betalingsdienstaanbieders degelijke en 
veilige niet-standaard instrumenten in het 
leven dienen te roepen voor de 
pragmatische verhelping van problemen 
met het verblijfsadres en de legitimatie.

Or. en

Amendement 124
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 9

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

9. De lidstaten moeten verplicht zijn ervoor 
te zorgen dat due diligenceprocedures niet 
leiden tot discriminerende praktijken, 
bijvoorbeeld tegen gemarginaliseerde 
groepen, migranten, etnische of religieuze 
minderheden of mensen zonder vast 
adres. Daarom moet in het bijzonder
worden overwogen hoe mensen zonder 
vast adres aan de due diligencevereisten 
kunnen voldoen en moet met nationale 
best practices rekening worden gehouden

9. De lidstaten moeten verplicht zijn ervoor 
te zorgen dat due diligenceprocedures niet 
leiden tot discriminerende praktijken. Er 
dient rekening te worden gehouden met 
nationale best practices om de toegang tot 
een reeks essentiële betalingsdiensten 
effectief te garanderen.
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om de toegang tot een reeks essentiële 
betalingsdiensten effectief te garanderen.

Or. en

Amendement 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 10

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

10. Om dit te vergemakkelijken moeten 
basisbankrekeningen overeenkomstig 
artikel 3, lid 3, van Richtlijn 2006/70/EG 
tot vaststelling van 
uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 
2005/60/EG worden aangemerkt als 
producten met een laag risico; aanbieders 
moeten worden verplicht vereenvoudigde 
customer due diligence ("ken uw cliënt")-
vereisten toe te passen en de Commissie 
moet de nationale interpretaties van de 
antiwitwasbepalingen verder trachten te 
harmoniseren zodat deze niet meer 
kunnen worden gebruikt om mensen de 
toegang tot een basisbankrekening te 
ontzeggen; 

Schrappen

Or. en

Amendement 126
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 10

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

10. Om dit te vergemakkelijken moeten 
basisbankrekeningen overeenkomstig 
artikel 3, lid 3, van Richtlijn 2006/70/EG 
tot vaststelling van 

Schrappen
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uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 
2005/60/EG worden aangemerkt als 
producten met een laag risico; aanbieders 
moeten worden verplicht vereenvoudigde 
customer due diligence ("ken uw cliënt")-
vereisten toe te passen en de Commissie 
moet de nationale interpretaties van de 
antiwitwasbepalingen verder trachten te 
harmoniseren zodat deze niet meer 
kunnen worden gebruikt om mensen de 
toegang tot een basisbankrekening te 
ontzeggen; 

Or. en

Amendement 127
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 10

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

10. Om dit te vergemakkelijken moeten 
basisbankrekeningen overeenkomstig 
artikel 3, lid 3, van Richtlijn 2006/70/EG 
tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen 
van Richtlijn 2005/60/EG worden
aangemerkt als producten met een laag 
risico; aanbieders moeten worden 
verplicht vereenvoudigde customer due 
diligence ("ken uw cliënt")-vereisten toe 
te passen en de Commissie moet de 
nationale interpretaties van de 
antiwitwasbepalingen verder trachten te 
harmoniseren zodat deze niet meer kunnen 
worden gebruikt om mensen de toegang 
tot een basisbankrekening te ontzeggen;

10. Teneinde dit te vergemakkelijken, 
alsmede gelet op de anti-
witwasregelgeving, moet goed worden 
bekeken hoe het juiste evenwicht kan 
worden aangebracht tussen de toegang tot 
een basisbankrekening en 
klantenonderzoeksvereisten. Wat dit 
betreft dient de samenhang met Richtlijn 
2006/70/EG tot vaststelling van 
uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 
2005/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad wat betreft de definitie van 
politiek prominente personen en wat 
betreft de technische criteria voor 
vereenvoudigde 
klantenonderzoeksprocedures en voor 
vrijstellingen op grond van occasionele of 
zeer beperkte financiële activiteiten, te
worden verhelderd. De Commissie moet 
de nationale interpretaties van de 
antiwitwasbepalingen verder trachten te 
harmoniseren. 
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Or. en

Amendement 128
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 10

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

10. Om dit te vergemakkelijken moeten 
basisbankrekeningen overeenkomstig 
artikel 3, lid 3, van Richtlijn 2006/70/EG 
tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen 
van Richtlijn 2005/60/EG worden 
aangemerkt als producten met een laag 
risico; aanbieders moeten worden
verplicht vereenvoudigde customer due 
diligence ("ken uw cliënt")-vereisten toe 
te passen en de Commissie moet de 
nationale interpretaties van de 
antiwitwasbepalingen verder trachten te 
harmoniseren zodat deze niet meer 
kunnen worden gebruikt om mensen de 
toegang tot een basisbankrekening te 
ontzeggen;

10. Om dit te vergemakkelijken moeten de 
lidstaten de mogelijkheid krijgen om
basisbetaalrekeningen overeenkomstig 
artikel 3, lid 3, van Richtlijn 2006/70/EG 
tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen 
van Richtlijn 2005/60/EG aan te merken 
als producten met een laag risico.
Aanbieders zouden uit dien hoofde 
moeten kunnen worden verplicht om 
vereenvoudigde 
klantenonderzoeksvereisten toe te passen.
De Commissie moet de interpretaties van 
de regelgeving tegen het witwassen van 
geld en de financiering van terroristische 
activiteiten verder trachten te verhelderen 
zodat deze op evenwichtige en 
proportionele wijze worden toegepast.
Niemand mag op deze gronden de toegang 
tot een basisbetaalrekening ontzegd 
worden, tenzij er daartoe gegronde en 
objectieve redenen bestaan. Dergelijke 
regelgeving mag nooit en te nimmer 
gebruikt worden als voorwendsel voor de 
afwijzing van commercieel minder 
aantrekkelijke consumenten.

Or. en

Amendement 129
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 11
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Voorstel voor een aanbeveling Amendement

11. De wetgeving moet 
betalingsdienstaanbieders verplichten 
transparant te werk te gaan bij een besluit 
om een basisbankrekening te weigeren of 
te sluiten. Om de consument in staat te 
stellen het besluit van de 
betalingsdienstaanbieder aan te vechten, 
moet de betalingsdienstaanbieder de 
consument schriftelijk laten weten waarom 
de opening van een basisbankrekening is 
geweigerd of waarom een 
basisbankrekening is gesloten. De 
aanbieder moet ook worden verplicht de 
consument te informeren over 
mogelijkheden voor alternatieve 
geschillenbeslechtingsregelingen.

11. De wetgeving moet 
betalingsdienstaanbieders verplichten 
transparant te werk te gaan bij een besluit 
om een basisbetaalrekening te weigeren of 
te sluiten, dit onder de naleving van de 
wetgeving op het witwassen van geld en de 
financiering van terroristische 
activiteiten, alsook op de preventie en de 
opsporing van misdrijven. Om de 
consument in staat te stellen het besluit van 
de betalingsdienstaanbieder aan te vechten, 
moet de betalingsdienstaanbieder de 
consument schriftelijk laten weten waarom 
de opening van een basisbankrekening is 
geweigerd of waarom een 
basisbetaalrekening is gesloten. De 
aanbieder moet ook worden verplicht de 
consument te informeren over 
mogelijkheden voor alternatieve 
geschillenbeslechtingsregelingen.

Or. en

Amendement 130
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 11

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

11. De wetgeving moet 
betalingsdienstaanbieders verplichten 
transparant te werk te gaan bij een besluit 
om een basisbankrekening te weigeren of 
te sluiten. Om de consument in staat te 
stellen het besluit van de 
betalingsdienstaanbieder aan te vechten, 
moet de betalingsdienstaanbieder de 
consument schriftelijk laten weten waarom 
de opening van een basisbankrekening is 
geweigerd of waarom een 
basisbankrekening is gesloten. De 

11. Alle EU-wetgeving moet
betalingsdienstaanbieders verplichten 
transparant te werk te gaan bij een besluit 
om een basisbankrekening te weigeren of 
te sluiten. Om de cliënt in staat te stellen 
het besluit van de betalingsdienstaanbieder 
aan te vechten, moet de 
betalingsdienstaanbieder de consument 
schriftelijk laten weten waarom de opening 
van een basisbankrekening is geweigerd of 
waarom een basisbankrekening is gesloten.
De cliënt dient daartoe over een postadres 
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aanbieder moet ook worden verplicht de 
consument te informeren over 
mogelijkheden voor alternatieve 
geschillenbeslechtingsregelingen.

te beschikken voor de schriftelijke 
correspondentie met de 
betalingsdienstaanbieder. Deze moet ook 
worden verplicht de cliënt te informeren 
over mogelijkheden voor alternatieve 
geschillenbeslechtingsregelingen.

Or. en

Amendement 131
Jürgen Klute

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 11

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

11. De wetgeving moet 
betalingsdienstaanbieders verplichten 
transparant te werk te gaan bij een besluit 
om een basisbankrekening te weigeren of 
te sluiten. Om de consument in staat te 
stellen het besluit van de 
betalingsdienstaanbieder aan te vechten, 
moet de betalingsdienstaanbieder de 
consument schriftelijk laten weten waarom 
de opening van een basisbankrekening is 
geweigerd of waarom een 
basisbankrekening is gesloten. De 
aanbieder moet ook worden verplicht de 
consument te informeren over 
mogelijkheden voor alternatieve 
geschillenbeslechtingsregelingen.

11. De wetgeving moet 
betalingsdienstaanbieders verplichten 
transparant te werk te gaan bij een besluit 
om een basisbankrekening te weigeren of 
te sluiten. Om de consument in staat te 
stellen het besluit van de 
betalingsdienstaanbieder aan te vechten, 
moet de betalingsdienstaanbieder de 
consument schriftelijk laten weten waarom 
de opening van een basisbankrekening is 
geweigerd of waarom een 
basisbankrekening is gesloten. De 
aanbieder moet ook worden verplicht de 
consument te informeren over 
mogelijkheden voor alternatieve 
geschillenbeslechtingsregelingen. De 
aanbieder mag de consument hiervoor 
geen kosten in rekening brengen. Dit 
behelst tevens informering via 
schriftelijke weg.

Or. en

Amendement 132
Jürgen Klute

Voorstel voor een aanbeveling
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Bijlage – aanbeveling 2 – punt 12

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

12. De wetgeving moet bepalen dat de 
aanbieder snel moet nagaan of de 
consument recht heeft op toegang tot een 
basisbankrekening en indien dat meer dan 
twee weken duurt, de consument moet 
laten weten waarom. De aanbieder mag 
vereisen dat een consument lijfelijk in het 
dichtstbijzijnde agentschap aanwezig is om 
de bankrekening te openen.

12. De wetgeving moet bepalen dat de 
aanbieder snel moet nagaan of de 
consument recht heeft op toegang tot een 
basisbankrekening en indien dat meer dan 
twee weken duurt, de consument 
schriftelijk en met redenen omkleed moet 
laten weten waarom. Redenen die onder de 
verantwoordelijkheid van de aanbieder 
vallen, zoals een overmatige werkdruk, 
zijn geen rechtvaardiging voor een 
dergelijke vertraging. De aanbieder mag 
vereisen dat een consument lijfelijk in het 
dichtstbijzijnde agentschap aanwezig is om 
de bankrekening te openen.

Or. de

Amendement 133
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 12

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

12. De wetgeving moet bepalen dat de 
aanbieder snel moet nagaan of de 
consument recht heeft op toegang tot een 
basisbankrekening en indien dat meer dan 
twee weken duurt, de consument moet 
laten weten waarom. De aanbieder mag 
vereisen dat een consument lijfelijk in het 
dichtstbijzijnde agentschap aanwezig is om 
de bankrekening te openen.

12. Alle EU-wetgeving moet bepalen dat 
de aanbieder tijdig moet nagaan of de 
cliënt recht heeft op toegang tot een 
basisbankrekening. De aanbieder mag 
vereisen dat een consument lijfelijk in het 
dichtstbijzijnde agentschap aanwezig is om 
de bankrekening te openen.

Or. en

Amendement 134
Liem Hoang Ngoc
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Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 13

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

13. De wetgeving moet de gebruiker van 
een basisbankrekening in staat stellen 
essentiële betalingstransacties uit te voeren 
zoals het ontvangen van een inkomen of 
een uitkering, het betalen van rekeningen 
of belastingen en het kopen van goederen 
en diensten, zowel fysiek als op afstand, 
met behulp van de nationale 
mainstreamsystemen. 

13. De wetgeving moet de gebruiker van 
een basisbankrekening in staat stellen 
gratis essentiële betalingstransacties uit te 
voeren zoals het ontvangen van een 
inkomen of een uitkering, het betalen van 
rekeningen of belastingen en het kopen van 
goederen en diensten, zowel fysiek als op 
afstand, met behulp van de nationale 
mainstreamsystemen.

Or. fr

Amendement 135
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 13

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

13. De wetgeving moet de gebruiker van 
een basisbankrekening in staat stellen 
essentiële betalingstransacties uit te voeren 
zoals het ontvangen van een inkomen of 
een uitkering, het betalen van rekeningen 
of belastingen en het kopen van goederen 
en diensten, zowel fysiek als op afstand, 
met behulp van de nationale 
mainstreamsystemen.

13. Alle EU-wetgeving moet de gebruiker 
van een basisbankrekening of de cliënt in 
staat stellen essentiële betalingstransacties 
uit te voeren zoals het ontvangen van een 
inkomen of een uitkering, het betalen van 
rekeningen of belastingen en het kopen van 
goederen en diensten via fysieke kanalen 
en op afstand, waar gepast met behulp van 
de nationale mainstreamsystemen. 

Or. en

Amendement 136
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 14
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Voorstel voor een aanbeveling Amendement

14. De betalingsdienstaanbieder mag noch 
expliciet noch stilzwijgend samen met een 
basisbankrekening rekening-courantkrediet 
of overschrijding aanbieden. Een 
betalingsopdracht aan de 
betalingsdienstaanbieder van de consument 
mag niet worden uitgevoerd indien dit in 
een negatief saldo op de basisbankrekening 
van de consument zou resulteren. Toegang 
tot krediet mag niet als een onderdeel van 
een basisbankrekening of als een aan een 
basisbankrekening verbonden recht worden 
beschouwd, ongeacht het doel of de vorm 
van het krediet.

14. De betalingsdienstaanbieder mag noch 
expliciet noch stilzwijgend samen met een 
basisbankrekening rekening-courantkrediet 
of overschrijding aanbieden. Een 
betalingsopdracht aan de 
betalingsdienstaanbieder van de consument 
mag niet worden uitgevoerd indien dit in 
een negatief saldo op de basisbankrekening 
van de consument zou resulteren. Toegang 
tot krediet mag niet als een onderdeel van 
een basisbankrekening of als een aan een 
basisbankrekening verbonden recht worden 
beschouwd, ongeacht het doel of de vorm 
van het krediet. Betalingsdienstaanbieders 
zouden in zoverre gepast als aparte 
dienstverlening klanten met een 
basisbetaalrekening kredietproducten 
kunnen aanbieden, onder voorwaarde dat 
de toegang tot het gebruik van de 
basisrekening op geen enkele wijze 
afhankelijk wordt gesteld van de aankoop 
van dergelijke producten of daardoor 
beperkt.

Or. en

Amendement 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 14

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

14. De betalingsdienstaanbieder mag 
noch expliciet noch stilzwijgend samen 
met een basisbankrekening rekening-
courantkrediet of overschrijding 
aanbieden. Een betalingsopdracht aan de 
betalingsdienstaanbieder van de consument 
mag niet worden uitgevoerd indien dit in 
een negatief saldo op de basisbankrekening 
van de consument zou resulteren. Toegang 

14. Een betalingsopdracht aan de 
betalingsdienstaanbieder van de consument 
mag niet worden uitgevoerd indien dit in 
een negatief saldo op de basisbankrekening 
van de consument zou resulteren. Toegang 
tot krediet mag niet als een onderdeel van 
een basisbankrekening of als een aan een 
basisbankrekening verbonden recht worden 
beschouwd, ongeacht het doel of de vorm 
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tot krediet mag niet als een onderdeel van 
een basisbankrekening of als een aan een 
basisbankrekening verbonden recht worden 
beschouwd, ongeacht het doel of de vorm 
van het krediet.

van het krediet.

Or. en

Amendement 138
Burkhard Balz

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 14

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

14. De betalingsdienstaanbieder mag noch 
expliciet noch stilzwijgend samen met een 
basisbankrekening rekening-courantkrediet 
of overschrijding aanbieden. Een 
betalingsopdracht aan de 
betalingsdienstaanbieder van de consument 
mag niet worden uitgevoerd indien dit in 
een negatief saldo op de basisbankrekening 
van de consument zou resulteren. Toegang 
tot krediet mag niet als een onderdeel van 
een basisbankrekening of als een aan een 
basisbankrekening verbonden recht worden 
beschouwd, ongeacht het doel of de vorm 
van het krediet.

14. De betalingsdienstaanbieder mag noch 
expliciet noch stilzwijgend samen met een 
basisbankrekening rekening-courantkrediet 
of overschrijding aanbieden. Een 
betalingsopdracht aan de 
betalingsdienstaanbieder van de consument 
mag niet worden uitgevoerd indien dit in 
een negatief saldo op de basisbankrekening 
van de consument zou resulteren; dit geldt 
niet voor kosten die de bank in rekening 
brengen voor door de consument 
gebruikte diensten. Toegang tot krediet 
mag niet als een onderdeel van een 
basisbankrekening of als een aan een 
basisbankrekening verbonden recht worden 
beschouwd, ongeacht het doel of de vorm 
van het krediet.

Or. de

Amendement 139
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 14
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Voorstel voor een aanbeveling Amendement

14. De betalingsdienstaanbieder mag noch 
expliciet noch stilzwijgend samen met een 
basisbankrekening rekening-courantkrediet 
of overschrijding aanbieden. Een 
betalingsopdracht aan de 
betalingsdienstaanbieder van de 
consument mag niet worden uitgevoerd
indien dit in een negatief saldo op de 
basisbankrekening van de consument zou 
resulteren. Toegang tot krediet mag niet als 
een onderdeel van een basisbankrekening 
of als een aan een basisbankrekening 
verbonden recht worden beschouwd, 
ongeacht het doel of de vorm van het 
krediet. 

14. De betalingsdienstaanbieder mag noch 
expliciet noch stilzwijgend samen met een 
basisbankrekening rekening-courantkrediet 
of overschrijding aanbieden. Een 
betalingsopdracht aan de 
betalingsdienstaanbieder van de cliënt mag 
niet worden uitgevoerd indien dit in een 
negatief saldo op de basisbankrekening van 
de cliënt zou resulteren. Toegang tot 
krediet mag niet als een onderdeel van een 
basisbankrekening of als een aan een 
basisbankrekening verbonden recht worden 
beschouwd, ongeacht het doel of de vorm 
van het krediet.

Or. en

Amendement 140
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 15

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

15. De toegang tot een basisbankrekening 
moet gratis zijn.

15. Het openen van een basisbankrekening 
moet gratis zijn. Aan het gebruik van een 
basisbankrekening mogen echter wel 
kosten worden verbonden. Dergelijke 
kosten in verband met het gebruik van een 
basisbankrekening dienen redelijk te zijn, 
gebaseerd op daadwerkelijke kosten en 
lager dan de gebruikelijke tarieven van de 
aanbieder voor soortgelijke 
bankrekeningproducten. Het staat de 
lidstaten vrij om plafonds in te stellen 
voor de binnen hun grenzen gehanteerde 
tarieven. 

Or. en
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Amendement 141
Emilie Turunen

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 15

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

15. De toegang tot een basisbankrekening 
moet gratis zijn.

15. De toegang tot een basisbankrekening 
moet bij voorkeur gratis zijn. De tarieven 
mogen niet hoger zijn dan de kosten die 
de betalingsdienstaanbieder maken moet 
om de diensten te kunnen leveren en 
mogen in geen geval meer bedragen dan 
tien euro per jaar.

Or. en

Amendement 142
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 15

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

15. De toegang tot een basisbankrekening
moet gratis zijn.

15. De toegang tot een 
basisbetaalrekening moet gratis zijn of 
redelijk geprijsd. Eventueel in rekening 
gebrachte kosten mogen consumenten er 
niet van weerhouden een 
basisbetaalrekening te openen en te 
gebruiken.

Or. en

Amendement 143
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 15
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Voorstel voor een aanbeveling Amendement

15. De toegang tot een basisbankrekening
moet gratis zijn.

15. Betalingsdienstaanbieders moeten 
hun basisbankrekening tegen een tarief 
aanbieden dat lager is dan hun 
standaardtarief voor depositorekeningen, 
tenzij die hoe dan ook al gratis was.

Or. en

Amendement 144
Burkhard Balz

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 15

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

15. De toegang tot een basisbankrekening 
moet gratis zijn.

15. Het zou mogelijk moeten zijn om 
kosteloos een basisbankrekening te 
openen.

Or. de

Amendement 145
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 15

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

15. De toegang tot een basisbankrekening 
moet gratis zijn.

15. De toegang tot een basisbankrekening 
moet gratis zijn of gepast geprijsd.

Or. en

Amendement 146
Gay Mitchell

Voorstel voor een aanbeveling
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Bijlage – aanbeveling 3 – punt 15

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

15. De toegang tot een basisbankrekening 
moet gratis zijn.

15. Het openen van een basisbankrekening 
moet gratis zijn.

Or. en

Amendement 147
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 15 bis (nieuw)

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

. 15 bis. Betalingsdienstaanbieders moeten 
worden verplicht ervoor te zorgen dat de 
basisbetaalrekening te allen tijde -
ongeacht op welke parameters er wordt 
vergeleken - de meest prijsgunstige 
rekening is voor het uitvoeren van basale 
betaaltransacties.

Or. en

Amendement 148
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 15 ter (nieuw)

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

. 15 ter. Teneinde ervoor te zorgen dat de 
aan basisbetaaldiensten verbonden kosten 
niet onredelijk oplopen, dient elke lidstaat 
te worden verplicht om een maximum in 
te stellen op de totale jaarlijkse kosten in 
verband met het openen en het gebruik 
van basisbetaalrekeningen. Een dergelijk 
maximum dient weliswaar te worden 
aangepast aan de nationale 
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omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het 
algemene consumentenprijzenniveau en 
de gemiddelde tarieven voor normale 
betaalrekeningen, maar mag in geen 
enkele lidstaat meer bedragen dan vijftien 
euro of het equivalent ervan in de 
nationale munt van niet-eurozoneleden.

Or. en

Amendement 149
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 15 quater (nieuw)

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

. 15 quater. Het moet de lidstaten vrij staan 
een maximum aantal transacties vast te 
stellen - mogelijk specifiek verdeeld over 
de verschillende soorten transacties – dat 
verricht moet worden voor de totale 
jaarlijkse vergoeding onder het maximum.
Dergelijke maxima dienen consumenten 
evenwel genoeg ruimte te laten om alle 
normale dagelijkse transacties uit te 
voeren. Indien een consument een 
bepaald transactiemaximum toch 
overschrijdt, dienen er voor de extra 
transacties redelijke kosten in rekening te 
worden gebracht.
Betalingsdienstaanbieders moeten 
consumenten zodra ze een 
transactiemaximum naderen daarvan 
melding maken. 

Or. en

Amendement 150
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 15 quinquies (nieuw)
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Voorstel voor een aanbeveling Amendement

. 15 quinquies. Vertragingstoeslagen 
mogen niet worden opgenomen in de 
berekening van de totale jaarlijkse kosten. 

Or. en

Amendement 151
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 16

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

16. Eventuele vertragingstoeslagen 
moeten betaalbaar zijn en ten minste even 
gunstig zijn als het gewoonlijke prijsbeleid
van de aanbieder. De wetgeving moet 
ervoor zorgen dat de consument geen 
vergoedingen of boetes hoeft te betalen ten 
gevolge van omstandigheden die 
onafhankelijk zijn van zijn wil, zoals
onvoldoende geld op zijn rekening door 
een late betaling van een salaris of 
uitkering.

16. De wetgeving moet ervoor zorgen dat 
de consument geen vergoedingen of boetes 
hoeft te betalen ten gevolge van 
onvoldoende geld op zijn rekening.

Or. fr

Amendement 152
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 16

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

16. Eventuele vertragingstoeslagen moeten 
betaalbaar zijn en ten minste even gunstig 
zijn als het gewoonlijke prijsbeleid van de 
aanbieder. De wetgeving moet ervoor 
zorgen dat de consument geen 

16. Eventuele vertragingstoeslagen moeten 
redelijk zijn en ten minste even gunstig 
zijn als het gewoonlijke prijsbeleid van de 
aanbieder.
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vergoedingen of boetes hoeft te betalen 
ten gevolge van omstandigheden die 
onafhankelijk zijn van zijn wil, zoals 
onvoldoende geld op zijn rekening door 
een late betaling van een salaris of 
uitkering.

Or. en

Amendement 153
Gay Mitchell

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 16

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

16. Eventuele vertragingstoeslagen moeten 
betaalbaar zijn en ten minste even gunstig 
zijn als het gewoonlijke prijsbeleid van de 
aanbieder. De wetgeving moet ervoor 
zorgen dat de consument geen 
vergoedingen of boetes hoeft te betalen 
ten gevolge van omstandigheden die 
onafhankelijk zijn van zijn wil, zoals 
onvoldoende geld op zijn rekening door 
een late betaling van een salaris of 
uitkering.

16. Eventuele vertragingstoeslagen moeten 
binnen redelijke grenzen blijven en ten 
minste even gunstig zijn als het 
gewoonlijke prijsbeleid van de aanbieder.

Or. en

Amendement 154
Burkhard Balz

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 16

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

16. Eventuele vertragingstoeslagen moeten 
betaalbaar zijn en ten minste even gunstig 
zijn als het gewoonlijke prijsbeleid van de 
aanbieder. De wetgeving moet ervoor 
zorgen dat de consument geen 

16. Eventuele vertragingstoeslagen moeten 
betaalbaar zijn en ten minste even gunstig 
zijn als het gewoonlijke prijsbeleid van de 
aanbieder.
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vergoedingen of boetes hoeft te betalen 
ten gevolge van omstandigheden die 
onafhankelijk zijn van zijn wil, zoals 
onvoldoende geld op zijn rekening door 
een late betaling van een salaris of 
uitkering.

Or. de

Amendement 155
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 16

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

16. Eventuele vertragingstoeslagen moeten 
betaalbaar zijn en ten minste even gunstig 
zijn als het gewoonlijke prijsbeleid van de 
aanbieder. De wetgeving moet ervoor 
zorgen dat de consument geen 
vergoedingen of boetes hoeft te betalen ten 
gevolge van omstandigheden die 
onafhankelijk zijn van zijn wil, zoals 
onvoldoende geld op zijn rekening door 
een late betaling van een salaris of 
uitkering.

16. Eventuele vertragingstoeslagen moeten 
redelijk zijn en ten minste even gunstig 
zijn als het gewoonlijke prijsbeleid van de 
aanbieder. De wetgeving moet ervoor 
zorgen dat de consument geen 
vergoedingen of boetes hoeft te betalen ten 
gevolge van omstandigheden die 
onafhankelijk zijn van zijn wil, zoals 
onvoldoende geld op zijn rekening door 
een late betaling van een salaris of 
uitkering.

Or. en

Amendement 156
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 16

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

16. Eventuele vertragingstoeslagen moeten 
betaalbaar zijn en ten minste even gunstig 
zijn als het gewoonlijke prijsbeleid van de 
aanbieder. De wetgeving moet ervoor 
zorgen dat de consument geen 

16. Eventuele vertragingstoeslagen moeten 
volledig overeenstemmen met het 
gewoonlijke prijsbeleid van de aanbieder.
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vergoedingen of boetes hoeft te betalen 
ten gevolge van omstandigheden die 
onafhankelijk zijn van zijn wil, zoals 
onvoldoende geld op zijn rekening door 
een late betaling van een salaris of 
uitkering.

Or. en

Amendement 157
Peter Simon

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 16

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

16. Eventuele vertragingstoeslagen 
moeten betaalbaar zijn en ten minste even 
gunstig zijn als het gewoonlijke prijsbeleid 
van de aanbieder. De wetgeving moet 
ervoor zorgen dat de consument geen 
vergoedingen of boetes hoeft te betalen ten 
gevolge van omstandigheden die 
onafhankelijk zijn van zijn wil, zoals 
onvoldoende geld op zijn rekening door 
een late betaling van een salaris of 
uitkering.

16. De wetgeving moet ervoor zorgen dat 
de consument geen vergoedingen of boetes 
hoeft te betalen ten gevolge van 
omstandigheden die onafhankelijk zijn van 
zijn wil, zoals onvoldoende geld op zijn 
rekening door een late betaling van een 
salaris of uitkering.

Or. de

Amendement 158
Emilie Turunen

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 16

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

16. Eventuele vertragingstoeslagen moeten 
betaalbaar zijn en ten minste even gunstig 
zijn als het gewoonlijke prijsbeleid van de 
aanbieder. De wetgeving moet ervoor 
zorgen dat de consument geen 

16. Eventuele vertragingstoeslagen moeten 
betaalbaar zijn en ten minste even gunstig 
zijn als het gewoonlijke prijsbeleid van de 
aanbieder. De wetgeving moet ervoor 
zorgen dat de consument geen 
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vergoedingen of boetes hoeft te betalen ten 
gevolge van omstandigheden die 
onafhankelijk zijn van zijn wil, zoals 
onvoldoende geld op zijn rekening door 
een late betaling van een salaris of 
uitkering.

vergoedingen of boetes hoeft te betalen ten 
gevolge van omstandigheden die 
onafhankelijk zijn van zijn wil, zoals 
onvoldoende geld op zijn rekening door 
een late betaling van een salaris of 
uitkering. Voor de rekening aangerekende 
kosten dienen transparant te zijn.

Or. en

Amendement 159
Jürgen Klute

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 16

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

16. Eventuele vertragingstoeslagen
moeten betaalbaar zijn en ten minste even 
gunstig zijn als het gewoonlijke prijsbeleid 
van de aanbieder. De wetgeving moet 
ervoor zorgen dat de consument geen 
vergoedingen of boetes hoeft te betalen ten 
gevolge van omstandigheden die 
onafhankelijk zijn van zijn wil, zoals 
onvoldoende geld op zijn rekening door 
een late betaling van een salaris of 
uitkering.

16. Eventuele boetes moeten betaalbaar 
zijn en ten minste even gunstig zijn als het 
gewoonlijke prijsbeleid van de aanbieder. 
De wetgeving moet ervoor zorgen dat de 
consument geen vergoedingen of boetes 
hoeft te betalen ten gevolge van 
omstandigheden die onafhankelijk zijn van 
zijn wil, zoals onvoldoende geld op zijn 
rekening door een late betaling van een 
salaris of uitkering.

Or. de

Amendement 160
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 17 – deel A – letter -a (nieuw)

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

-a) diensten ten behoeve van alle 
handelingen die nodig zijn voor het 
openen, aanhouden en opheffen van een 
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bankrekening;

Or. en

Amendement 161
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 17– deel A – alinea 1

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

De consument moet zonder discriminatie 
toegang krijgen tot persoonlijke 
dienstverlening zoals bediening aan het 
loket in agentschappen en het gebruik van 
bankautomaten, voor zover technisch 
mogelijk ook bankautomaten van andere 
banken. De aanbieder mag voor de 
uitvoering van 
basisrekeningbeheerdiensten geen 
vergoeding vragen.

Schrappen

Or. en

Amendement 162
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 17 – deel A – alinea 1

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

De consument moet zonder discriminatie 
toegang krijgen tot persoonlijke 
dienstverlening zoals bediening aan het 
loket in agentschappen en het gebruik van 
bankautomaten, voor zover technisch 
mogelijk ook bankautomaten van andere 
banken. De aanbieder mag voor de 
uitvoering van 
basisrekeningbeheerdiensten geen 
vergoeding vragen.

De cliënt moet zonder discriminatie 
toegang krijgen tot basale persoonlijke 
dienstverlening zoals bediening aan het 
loket in agentschappen en het gebruik van 
bankautomaten, voor zover technisch 
mogelijk ook bankautomaten van andere 
banken en de vergoedingen dienen in 
voorkomende gevallen onderdeel uit te 
maken van de totale beheerstarieven voor 
de basisbankrekening.
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Or. en

Amendement 163
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 17 – deel A – alinea 1

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

De consument moet zonder discriminatie 
toegang krijgen tot persoonlijke 
dienstverlening zoals bediening aan het 
loket in agentschappen en het gebruik van 
bankautomaten, voor zover technisch 
mogelijk ook bankautomaten van andere 
banken. De aanbieder mag voor de 
uitvoering van 
basisrekeningbeheerdiensten geen 
vergoeding vragen.

De cliënt moet zonder discriminatie
toegang krijgen tot basale persoonlijke 
dienstverlening zoals bediening aan het 
loket in agentschappen en het gebruik van 
bankautomaten, voor zover technisch 
mogelijk ook bankautomaten van andere 
banken.

Or. en

Amendement 164
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 17 – deel A – alinea 1

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

De consument moet zonder discriminatie 
toegang krijgen tot persoonlijke 
dienstverlening zoals bediening aan het 
loket in agentschappen en het gebruik van 
bankautomaten, voor zover technisch 
mogelijk ook bankautomaten van andere 
banken. De aanbieder mag voor de 
uitvoering van 
basisrekeningbeheerdiensten geen 
vergoeding vragen.

De consument moet zonder discriminatie 
toegang krijgen tot persoonlijke 
dienstverlening zoals bediening aan het 
loket in agentschappen en het gebruik van 
bankautomaten, voor zover technisch 
mogelijk ook bankautomaten van andere 
banken. De aanbieder dient een redelijke 
vergoeding te vragen voor de uitvoering 
van de basisrekeningbeheerdiensten.

Or. en
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Amendement 165
Burkhard Balz

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 17 – deel A – alinea 1

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

De consument moet zonder discriminatie 
toegang krijgen tot persoonlijke 
dienstverlening zoals bediening aan het 
loket in agentschappen en het gebruik van 
bankautomaten, voor zover technisch 
mogelijk ook bankautomaten van andere 
banken. De aanbieder mag voor de 
uitvoering van 
basisrekeningbeheerdiensten geen 
vergoeding vragen.

De consument moet zonder discriminatie 
toegang krijgen tot persoonlijke 
dienstverlening zoals bediening aan het 
loket in agentschappen en het gebruik van 
bankautomaten, voor zover technisch 
mogelijk ook bankautomaten van andere 
banken. De kosten die de aanbieder in 
rekening brengt voor de uitvoering van 
basisrekeningbeheerdiensten moeten 
passend en vergelijkbaar zijn met de 
bestaande rekeningmodellen.

Or. de

Amendement 166
Gay Mitchell

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 17 – deel A – alinea 1

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

De consument moet zonder discriminatie 
toegang krijgen tot persoonlijke 
dienstverlening zoals bediening aan het 
loket in agentschappen en het gebruik van 
bankautomaten, voor zover technisch 
mogelijk ook bankautomaten van andere 
banken. De aanbieder mag voor de 
uitvoering van 
basisrekeningbeheerdiensten geen 
vergoeding vragen.

De consument moet zonder discriminatie 
toegang krijgen tot persoonlijke 
dienstverlening zoals bediening aan het 
loket in agentschappen en het gebruik van 
bankautomaten, voor zover technisch 
mogelijk ook bankautomaten van andere 
banken. De aanbieder dient een minimale 
vergoeding te vragen voor de uitvoering 
van de basisrekeningbeheerdiensten.

Or. en
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Amendement 167
Sylvie Goulard

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 17 – deel A – alinea 1 bis (nieuw)

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

Indien de klant geen vast adres heeft, zou 
de aanbieder bankafschriften moeten 
sturen naar het hoofdkantoor van een 
organisatie waar hij onder valt.

Or. fr

Amendement 168
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 17 – deel B – letters a t/m d

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

a) geldovermakingen door de uitvoering 
van overschrijvingen, ook tussen banken;

a) geldovermakingen in euro's binnen de 
Europese Unie door de uitvoering van 
overschrijvingen, ook tussen banken;

b) geldovermakingen door de uitvoering 
van betalingstransacties met een 
betaalkaart waarmee geen 
betalingstransacties kunnen worden 
uitgevoerd die het saldo op de 
betaalrekening zouden overschrijden; 

b) geldovermakingen in euro's binnen de 
Europese Unie door de uitvoering van 
betalingstransacties met een betaalkaart 
waarmee geen betalingstransacties kunnen 
worden uitgevoerd die het saldo op de 
betaalrekening zouden overschrijden; 

c) uitvoering van staande opdrachten, ook 
tussen banken, in lidstaten waar deze nodig 
zijn voor de uitvoering van essentiële 
transacties;

c) uitvoering van staande opdrachten in 
euro's binnen de Europese Unie, ook 
tussen banken, in lidstaten waar deze nodig 
zijn voor de uitvoering van essentiële 
transacties;

d) uitvoering van automatische incasso's, 
ook tussen banken, in lidstaten waar deze 
nodig zijn voor de uitvoering van 
essentiële transacties.

d) uitvoering van automatische incasso's in 
euro's binnen de Europese Unie, ook 
tussen banken, in lidstaten waar deze nodig 
zijn voor de uitvoering van essentiële 
transacties.

Or. en
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Amendement 169
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 17– deel B – letter c

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

c) uitvoering van staande opdrachten, ook 
tussen banken, in lidstaten waar deze 
nodig zijn voor de uitvoering van 
essentiële transacties;

c) uitvoering van staande opdrachten, ook 
tussen banken;

Or. en

Amendement 170
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 17– deel B – letter d

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

d) uitvoering van automatische incasso's, 
ook tussen banken, in lidstaten waar deze 
nodig zijn voor de uitvoering van 
essentiële transacties.

d) uitvoering van automatische incasso's, 
ook tussen banken;

Or. en

Amendement 171
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 17 – deel B – alinea 1

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

Voor de uitvoering van deze diensten heeft 
de consument recht op niet-
discriminerende toegang tot de 
verschillende kanalen die de aanbieder 

Voor de uitvoering van deze diensten heeft 
de consument recht op niet-
discriminerende toegang tot de 
verschillende kanalen die de aanbieder 
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aanbiedt, zoals manuele transacties, 
transacties via een betaalautomaat, 
internetbankieren en telebankieren. De 
lidstaten moeten een voldoende aantal 
standaardbetalingstransacties vaststellen 
dat de aanbieder elke maand op verzoek 
gratis moet uitvoeren, ongeacht welk 
kanaal de consument gebruikt. Als de 
consument het risico loopt het maximale 
aantal gratis transacties te overschrijden, 
moet de aanbieder hem daarvan in kennis 
stellen. De aanbieder moet de 
mogelijkheid hebben om hetzij extra 
transacties op basis van de kostprijs en 
overeenkomstig zijn gewoonlijke 
prijsbeleid in rekening te brengen, hetzij 
de uitvoering van de transacties te 
weigeren. De aanbieder moet de 
mogelijkheid hebben om voor het 
verstrekken van een betaalkaart een 
eenmalige vergoeding op basis van de 
kostprijs te vragen.

aanbiedt, zoals manuele transacties, 
transacties via een betaalautomaat, 
internetbankieren en telebankieren.

Or. en

Amendement 172
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 17 – deel B – alinea 1

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

Voor de uitvoering van deze diensten heeft 
de consument recht op niet-
discriminerende toegang tot de 
verschillende kanalen die de aanbieder 
aanbiedt, zoals manuele transacties, 
transacties via een betaalautomaat, 
internetbankieren en telebankieren. De 
lidstaten moeten een voldoende aantal 
standaardbetalingstransacties vaststellen 
dat de aanbieder elke maand op verzoek 
gratis moet uitvoeren, ongeacht welk 
kanaal de consument gebruikt. Als de 
consument het risico loopt het maximale 

Voor de uitvoering van deze diensten heeft 
de consument recht op niet-
discriminerende toegang tot de 
verschillende kanalen die de aanbieder 
aanbiedt, zoals manuele transacties, 
transacties via een betaalautomaat, 
internetbankieren en telebankieren.
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aantal gratis transacties te overschrijden, 
moet de aanbieder hem daarvan in kennis 
stellen. De aanbieder moet de 
mogelijkheid hebben om hetzij extra 
transacties op basis van de kostprijs en 
overeenkomstig zijn gewoonlijke 
prijsbeleid in rekening te brengen, hetzij 
de uitvoering van de transacties te 
weigeren. De aanbieder moet de 
mogelijkheid hebben om voor het 
verstrekken van een betaalkaart een 
eenmalige vergoeding op basis van de 
kostprijs te vragen.

Or. fr

Amendement 173
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 17 – deel B – alinea 1

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

Voor de uitvoering van deze diensten heeft 
de consument recht op niet-
discriminerende toegang tot de 
verschillende kanalen die de aanbieder 
aanbiedt, zoals manuele transacties,
transacties via een betaalautomaat, 
internetbankieren en telebankieren. De 
lidstaten moeten een voldoende aantal 
standaardbetalingstransacties vaststellen 
dat de aanbieder elke maand op verzoek 
gratis moet uitvoeren, ongeacht welk 
kanaal de consument gebruikt. Als de 
consument het risico loopt het maximale 
aantal gratis transacties te overschrijden, 
moet de aanbieder hem daarvan in kennis
stellen. De aanbieder moet de 
mogelijkheid hebben om hetzij extra 
transacties op basis van de kostprijs en 
overeenkomstig zijn gewoonlijke 
prijsbeleid in rekening te brengen, hetzij 
de uitvoering van de transacties te 
weigeren. De aanbieder moet de 

Voor de uitvoering van deze diensten heeft 
de cliënt recht op niet-discriminerende 
toegang tot de verschillende kanalen die de 
aanbieder aanbiedt, zoals manuele 
transacties en zo mogelijk transacties via 
een betaalautomaat, internetbankieren en 
telebankieren. Voor deze aanvullende 
diensten dient het gewoonlijke prijsbeleid 
van de aanbieder van toepassing te zijn.
De aanbieder moet bovendien de 
mogelijkheid hebben om voor het 
verstrekken van een betaalkaart een 
eenmalige vergoeding op basis van de 
kostprijs te vragen.
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mogelijkheid hebben om voor het 
verstrekken van een betaalkaart een 
eenmalige vergoeding op basis van de 
kostprijs te vragen.

Or. en

Amendement 174
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 17– deel B -alinea 1

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

Voor de uitvoering van deze diensten heeft 
de consument recht op niet-
discriminerende toegang tot de 
verschillende kanalen die de aanbieder 
aanbiedt, zoals manuele transacties, 
transacties via een betaalautomaat, 
internetbankieren en telebankieren. De 
lidstaten moeten een voldoende aantal 
standaardbetalingstransacties vaststellen 
dat de aanbieder elke maand op verzoek 
gratis moet uitvoeren, ongeacht welk 
kanaal de consument gebruikt. Als de 
consument het risico loopt het maximale 
aantal gratis transacties te overschrijden, 
moet de aanbieder hem daarvan in kennis 
stellen. De aanbieder moet de 
mogelijkheid hebben om hetzij extra 
transacties op basis van de kostprijs en 
overeenkomstig zijn gewoonlijke 
prijsbeleid in rekening te brengen, hetzij 
de uitvoering van de transacties te 
weigeren. De aanbieder moet de 
mogelijkheid hebben om voor het 
verstrekken van een betaalkaart een 
eenmalige vergoeding op basis van de 
kostprijs te vragen.

Voor de uitvoering van de in A en B 
weergegeven diensten heeft de consument 
recht op niet-discriminerende toegang tot 
de verschillende kanalen die de aanbieder 
aanbiedt, zoals manuele transacties aan het 
loket van filialen, transacties via een 
betaalautomaat, voor zover technisch 
mogelijk ook bankautomaten van andere 
banken, internetbankieren en 
telebankieren.

Or. en
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Amendement 175
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 17 – deel C 

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

Er moet een minimale bescherming van 
binnenkomende betalingen tegen 
beslaglegging inbegrepen zijn, 
overeenkomstig de nationale wetgeving.

Schrappen

Or. en

Amendement 176
Gay Mitchell

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 17 – deel C

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

Er moet een minimale bescherming van 
binnenkomende betalingen tegen 
beslaglegging inbegrepen zijn, 
overeenkomstig de nationale wetgeving.

Schrappen

Or. en

Amendement 177
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 17– deel C

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

Er moet een minimale bescherming van 
binnenkomende betalingen tegen 
beslaglegging inbegrepen zijn, 
overeenkomstig de nationale wetgeving.

Nationale regelgeving inzake minimale 
bescherming van binnenkomende 
betalingen tegen beslaglegging dient te 
worden nageleefd.

Or. en
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Amendement 178
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 17 – deel C

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

Er moet een minimale bescherming van 
binnenkomende betalingen tegen 
beslaglegging inbegrepen zijn, 
overeenkomstig de nationale wetgeving.

Er kan eventueel een minimale 
bescherming van binnenkomende 
betalingen tegen beslaglegging inbegrepen 
zijn, overeenkomstig de nationale 
wetgeving.

Or. en

Amendement 179
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 17 – deel D 

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

De lidstaten mogen vereisen dat er 
verdere functionaliteiten aan de 
basisbankrekening worden verbonden. 
Betalingsdienstaanbieders moeten de 
mogelijkheid hebben om de reeks 
functionaliteiten op eigen initiatief uit te 
breiden, bijvoorbeeld met een 
spaarrekening of internationale 
geldovermakingen. De toegang tot een 
basisbankrekening mag niet afhankelijk 
worden gesteld van het kopen van 
dergelijke aanvullende diensten.

Schrappen

Or. en

Amendement 180
Jürgen Klute
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Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 17 – deel D

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

De lidstaten mogen vereisen dat er verdere 
functionaliteiten aan de basisbankrekening 
worden verbonden.
Betalingsdienstaanbieders moeten de 
mogelijkheid hebben om de reeks 
functionaliteiten op eigen initiatief uit te 
breiden, bijvoorbeeld met een 
spaarrekening of internationale 
geldovermakingen. De toegang tot een 
basisbankrekening mag niet afhankelijk 
worden gesteld van het kopen van 
dergelijke aanvullende diensten.

De lidstaten mogen vereisen dat er verdere 
functionaliteiten aan de basisbankrekening 
worden verbonden.
Betalingsdienstaanbieders moeten de 
mogelijkheid hebben om de reeks 
functionaliteiten op eigen initiatief uit te 
breiden, bijvoorbeeld met een 
spaarrekening of internationale 
geldovermakingen uit of naar landen 
buiten de EU. De toegang tot een 
basisbankrekening mag niet afhankelijk 
worden gesteld van het kopen van 
dergelijke aanvullende diensten.

Or. en

Amendement 181
Gay Mitchell

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 17 – deel D

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

De lidstaten mogen vereisen dat er verdere 
functionaliteiten aan de basisbankrekening 
worden verbonden.
Betalingsdienstaanbieders moeten de 
mogelijkheid hebben om de reeks 
functionaliteiten op eigen initiatief uit te 
breiden, bijvoorbeeld met een 
spaarrekening of internationale 
geldovermakingen. De toegang tot een 
basisbankrekening mag niet afhankelijk 
worden gesteld van het kopen van 
dergelijke aanvullende diensten.

De lidstaten mogen vereisen dat er verdere 
functionaliteiten aan de basisbankrekening 
worden verbonden.
Betalingsdienstaanbieders moeten de 
mogelijkheid hebben om de reeks 
functionaliteiten met uitzondering van de 
mogelijkheid tot rood staan op eigen 
initiatief uit te breiden, bijvoorbeeld met
een spaarrekening of internationale 
geldovermakingen. De toegang tot een 
basisbankrekening mag niet afhankelijk 
worden gesteld van het kopen van 
dergelijke aanvullende diensten.

Or. en
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Amendement 182
Peter Simon

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 3 – punt 17 – deel D

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

De lidstaten mogen vereisen dat er verdere 
functionaliteiten aan de basisbankrekening 
worden verbonden. 
Betalingsdienstaanbieders moeten de 
mogelijkheid hebben om de reeks 
functionaliteiten op eigen initiatief uit te 
breiden, bijvoorbeeld met een 
spaarrekening of internationale 
geldovermakingen. De toegang tot een 
basisbankrekening mag niet afhankelijk 
worden gesteld van het kopen van 
dergelijke aanvullende diensten.

De lidstaten mogen vereisen dat er verdere 
functionaliteiten aan de basisbankrekening 
worden verbonden. 
Betalingsdienstaanbieders moeten de 
mogelijkheid hebben om de reeks 
functionaliteiten op eigen initiatief uit te 
breiden, bijvoorbeeld met een 
spaarrekening of internationale 
geldovermakingen naar rekeningen buiten 
de Unie. De toegang tot een 
basisbankrekening mag niet afhankelijk 
worden gesteld van het kopen van 
dergelijke aanvullende diensten.

Or. de

Amendement 183
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 4 – punt 18

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

18. De wetgeving moet beogen 
consumenten bewust te maken van de 
mogelijkheid om een basisbankrekening 
te openen. Daarom moet zij vergezeld
gaan van een ambitieuze 
communicatiestrategie op zowel EU- als 
nationaal niveau en moeten
betalingsdienstaanbieders worden verplicht 
de consumenten duidelijke informatie te 
verschaffen.

18. Lidstaten worden aangemoedigd om 
voorlichtingscampagnes te organiseren 
om het algemeen publiek te wijzen op het 
bestaan van basisbankrekeningen. Deze 
campagnes dienen te worden ontwikkeld 
in samenwerking met vertegenwoordigers 
van de betalingsdienstaanbieders, 
consumentenorganisaties of sociale 
adviesorganen.

Or. en
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Amendement 184
Peter Simon

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 4 – punt 18

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

18. De wetgeving moet beogen 
consumenten bewust te maken van de 
mogelijkheid om een basisbankrekening te 
openen. Daarom moet zij vergezeld gaan 
van een ambitieuze communicatiestrategie 
op zowel EU- als nationaal niveau en 
moeten betalingsdienstaanbieders worden 
verplicht de consumenten duidelijke 
informatie te verschaffen.

18. De wetgeving moet beogen 
consumenten bewust te maken van de 
mogelijkheid om een basisbankrekening te 
openen. Daarom moet zij vergezeld gaan 
van een ambitieuze communicatiestrategie 
op zowel EU- als nationaal niveau en 
moeten betalingsdienstaanbieders worden 
verplicht de consumenten duidelijke 
informatie te verschaffen, ook schriftelijk, 
en actief informatie verschaffen te over de 
mogelijkheid van een basisbankrekening.

Or. de

Amendement 185
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 4 – punt 18

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

18. De wetgeving moet beogen
consumenten bewust te maken van de 
mogelijkheid om een basisbankrekening te 
openen. Daarom moet zij vergezeld gaan 
van een ambitieuze communicatiestrategie 
op zowel EU- als nationaal niveau en
moeten betalingsdienstaanbieders worden 
verplicht de consumenten duidelijke 
informatie te verschaffen.

18. Alle EU-wetgeving wetgeving moet 
beogen cliënten bewust te maken van de 
mogelijkheid om een basisbankrekening te 
openen. Daarom moet zij vergezeld gaan 
van een ambitieuze communicatiestrategie 
op het gepaste niveau om 
betalingsdienstaanbieders en hun cliënten
duidelijke informatie te bieden over hun 
rechten en plichten ten aanzien van de 
toegang tot basisbankdiensten.

Or. en
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Amendement 186
Jürgen Klute

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 4 – punt 18

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

18. De wetgeving moet beogen 
consumenten bewust te maken van de 
mogelijkheid om een basisbankrekening te 
openen. Daarom moet zij vergezeld gaan 
van een ambitieuze communicatiestrategie 
op zowel EU- als nationaal niveau en 
moeten betalingsdienstaanbieders worden 
verplicht de consumenten duidelijke 
informatie te verschaffen.

18. De wetgeving moet beogen 
consumenten bewust te maken van de 
mogelijkheid om een basisbankrekening te 
openen. Daarom moet zij vergezeld gaan 
van een ambitieuze communicatiestrategie 
op zowel EU- als nationaal niveau en 
moeten betalingsdienstaanbieders worden 
verplicht de consumenten actief duidelijke 
informatie te verschaffen.

Or. en

Amendement 187
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 4 – punt 18 bis (nieuw)

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

18 bis. De doelgroep van 
basisbetaalrekeningen vormt een 
consumentensegment met specifieke 
belangen en behoeften. Om deze groep 
met de nodige aandacht te kunnen 
bedienen en wegwijs te maken, moeten de 
werknemers van betaaldienstaanbieders 
die deze rekeningen voeren daar 
specifieke scholing voor krijgen, alsook 
voldoende tijd en redelijkerwijze 
aangepaste verkoopdoelstellingen.

Or. en

Amendement 188
Philippe De Backer
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Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 4 – punt 19

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

19. Er moeten communicatiecampagnes 
worden opgezet in samenwerking met 
consumentenorganisaties of instanties 
voor sociaal advies. Op EU-niveau moet 
met name aan bewustmaking worden 
gedaan over de beschikbaarheid van 
basisbankdiensten in de hele EU en het 
grensoverschrijdende recht om daar 
toegang toe te krijgen. Op het niveau van 
de lidstaten moet op bevattelijke wijze de 
nodige informatie worden verstrekt over 
de kenmerken, voorwaarden en praktische 
aspecten van basisbankrekeningen, en 
moet rekening worden gehouden met 
specifieke problemen, zoals die van 
"bankloze" burgers en migrerende 
werknemers. De communicatiecampagnes 
op het niveau van de lidstaten moeten 
meertalig zijn, rekening houdend met de 
voornaamste moedertalen van 
minderheden of migranten.

Schrappen

Or. en

Amendement 189
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 4 – punt 19

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

19. Er moeten communicatiecampagnes 
worden opgezet in samenwerking met 
consumentenorganisaties of instanties voor 
sociaal advies. Op EU-niveau moet met 
name aan bewustmaking worden gedaan 
over de beschikbaarheid van 
basisbankdiensten in de hele EU en het
grensoverschrijdende recht om daar 

19. Er moeten communicatiecampagnes 
worden opgezet in samenwerking met 
consumentenorganisaties of instanties voor 
sociaal advies. Indien deze op EU-niveau
gevoerd worden, moet met name aan 
bewustmaking worden gedaan over de 
beschikbaarheid van basisbankdiensten in 
de hele EU en over de toegevoegde waarde 
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toegang toe te krijgen. Op het niveau van 
de lidstaten moet op bevattelijke wijze de 
nodige informatie worden verstrekt over de 
kenmerken, voorwaarden en praktische 
aspecten van basisbankrekeningen, en moet 
rekening worden gehouden met specifieke 
problemen, zoals die van "bankloze" 
burgers en migrerende werknemers. De 
communicatiecampagnes op het niveau van 
de lidstaten moeten meertalig zijn, 
rekening houdend met de voornaamste 
moedertalen van minderheden of 
migranten.

hiervan voor EU-burgers die betrokken 
zijn bij grensoverschrijdende activiteiten.
Indien deze op het niveau van de lidstaten
worden gevoerd, moet op bevattelijke 
wijze de nodige informatie worden 
verstrekt over de kenmerken, voorwaarden 
en praktische aspecten van 
basisbankrekeningen, en moet rekening 
worden gehouden met specifieke 
problemen, zoals die van "bankloze" 
burgers en forenzende werknemers. De 
communicatiecampagnes op het niveau van 
de lidstaten moeten gevoerd worden in alle 
officiële talen van een gegeven lidstaat.

Or. en

Amendement 190
Burkhard Balz

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 4 – punt 19

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

19. Er moeten communicatiecampagnes 
worden opgezet in samenwerking met 
consumentenorganisaties of instanties voor 
sociaal advies. Op EU-niveau moet met 
name aan bewustmaking worden gedaan 
over de beschikbaarheid van 
basisbankdiensten in de hele EU en het 
grensoverschrijdende recht om daar 
toegang toe te krijgen. Op het niveau van 
de lidstaten moet op bevattelijke wijze de 
nodige informatie worden verstrekt over de 
kenmerken, voorwaarden en praktische 
aspecten van basisbankrekeningen, en moet 
rekening worden gehouden met specifieke 
problemen, zoals die van "bankloze" 
burgers en migrerende werknemers. De 
communicatiecampagnes op het niveau van 
de lidstaten moeten meertalig zijn, 
rekening houdend met de voornaamste 
moedertalen van minderheden of 

19. Er moeten communicatiecampagnes 
worden opgezet in samenwerking met 
consumentenorganisaties of instanties voor 
sociaal advies. Op EU-niveau moeten deze 
worden uitgevoerd door EU-instellingen 
en moet met name aan bewustmaking 
worden gedaan over de beschikbaarheid 
van basisbankdiensten in de hele EU en het 
grensoverschrijdende recht om daar 
toegang toe te krijgen. Op het niveau van 
de lidstaten moet door 
overheidsinstellingen op bevattelijke wijze 
de nodige informatie worden verstrekt over 
de kenmerken, voorwaarden en praktische 
aspecten van basisbankrekeningen, en moet 
rekening worden gehouden met specifieke 
problemen, zoals die van "bankloze" 
burgers en migrerende werknemers. De 
communicatiecampagnes op het niveau van 
de lidstaten moeten meertalig zijn, 
rekening houdend met de voornaamste 
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migranten. moedertalen van minderheden of 
migranten.

Or. de

Amendement 191
Jürgen Klute

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 4 – punt 19

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

19. Er moeten communicatiecampagnes 
worden opgezet in samenwerking met 
consumentenorganisaties of instanties voor 
sociaal advies. Op EU-niveau moet met 
name aan bewustmaking worden gedaan 
over de beschikbaarheid van 
basisbankdiensten in de hele EU en het 
grensoverschrijdende recht om daar 
toegang toe te krijgen. Op het niveau van 
de lidstaten moet op bevattelijke wijze de 
nodige informatie worden verstrekt over de 
kenmerken, voorwaarden en praktische 
aspecten van basisbankrekeningen, en moet 
rekening worden gehouden met specifieke 
problemen, zoals die van "bankloze" 
burgers en migrerende werknemers. De 
communicatiecampagnes op het niveau van 
de lidstaten moeten meertalig zijn, 
rekening houdend met de voornaamste 
moedertalen van minderheden of 
migranten.

19. Er moeten communicatiecampagnes 
worden opgezet in samenwerking met 
consumentenorganisaties of instanties voor 
sociaal advies. Op EU-niveau moet met 
name aan bewustmaking worden gedaan 
over de beschikbaarheid van 
basisbankdiensten in de hele EU en het 
grensoverschrijdende recht om daar 
toegang toe te krijgen. Op het niveau van 
de lidstaten moet op bevattelijke wijze de 
nodige informatie worden verstrekt over de 
kenmerken, voorwaarden en praktische 
aspecten van basisbankrekeningen, en moet 
rekening worden gehouden met specifieke 
problemen, zoals die van "bankloze" 
burgers en migrerende werknemers. De 
communicatiecampagnes op het niveau van 
de lidstaten moeten meertalig zijn, 
rekening houdend met de voornaamste 
moedertalen van minderheden of 
migranten. De lidstaten moeten de 
aanbieders van financiële diensten 
verplichten te delen in de kosten van 
dergelijke informatiecampagnes.

Or. en

Amendement 192
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
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Bijlage – aanbeveling 4 – punt 20

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

20. Aanbieders waarop de wetgeving van 
toepassing is, moeten worden verplicht 
aan bewustmaking te doen over de 
beschikbaarheid van 
basisbankrekeningen. Zij moeten worden 
verplicht basisbankrekeningen bekend te 
maken door duidelijke en volledige 
informatie aan te bieden via verschillende 
beschikbare kanalen, met name de 
website en de agentschappen van de 
aanbieder. Voor zover de informatie 
gestandaardiseerd is, moet de consument 
deze op duurzame dragers te zien krijgen.

Schrappen

Or. en

Amendement 193
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 4 – punt 20

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

20. Aanbieders waarop de wetgeving van 
toepassing is, moeten worden verplicht 
aan bewustmaking te doen over de 
beschikbaarheid van basisbankrekeningen.
Zij moeten worden verplicht 
basisbankrekeningen bekend te maken 
door duidelijke en volledige informatie 
aan te bieden via verschillende 
beschikbare kanalen, met name de 
website en de agentschappen van de 
aanbieder. Voor zover de informatie 
gestandaardiseerd is, moet de consument 
deze op duurzame dragers te zien krijgen.

20. De lidstaten dienen ervoor te zorgen 
dat de betalingsdienstaanbieders waarop 
de wetgeving van toepassing is de 
consument informatie verstrekken over de 
specifieke kenmerken van de 
basisbankrekeningen, de ermee gemoeide 
kosten en de gebruiksvoorwaarden ervan.
De consument dient tevens duidelijk te 
kennen worden gegeven dat het niet nodig 
is om aanvullende diensten te kopen om 
toegang te kunnen krijgen tot een 
basisbankrekening.

Or. en
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Amendement 194
Burkhard Balz

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 4 – punt 20

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

20. Aanbieders waarop de wetgeving van 
toepassing is, moeten worden verplicht aan 
bewustmaking te doen over de
beschikbaarheid van basisbankrekeningen.
Zij moeten worden verplicht 
basisbankrekeningen bekend te maken 
door duidelijke en volledige informatie aan 
te bieden via verschillende beschikbare 
kanalen, met name de website en de 
agentschappen van de aanbieder. Voor 
zover de informatie gestandaardiseerd is, 
moet de consument deze op duurzame 
dragers te zien krijgen.

20. Aanbieders waarop de wetgeving van 
toepassing is, moeten worden verplicht 
informatie te verschaffen over de 
basisbankrekeningen die zij aanbieden via 
verschillende beschikbare kanalen, 
bijvoorbeeld de website en de 
agentschappen van de aanbieder. Voor 
zover de informatie gestandaardiseerd is, 
moet de consument deze op duurzame 
dragers te zien krijgen.

Or. de

Amendement 195
Sylvie Goulard

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 4 – punt 20 bis (nieuw)

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

20 bis. Lidstaten zouden banken moeten 
aanmoedigen regelingen te treffen voor 
het adviseren van hun meest kwetsbare 
klanten om hen te helpen zich 
verantwoordelijk te gedragen en hun 
budget te beheren.

Or. fr

Amendement 196
Philippe De Backer
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Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 4 – punt 21

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

21. Nadat zij de behoeften van de 
consument hebben vastgesteld, moeten 
aanbieders een basisbankrekening 
aanbevelen als deze beantwoordt aan de 
behoeften die de consument kenbaar heeft 
gemaakt. Consumenten die belangstelling 
hebben om een basisbankrekening te 
openen, moeten informatie op een 
duurzame drager krijgen waarin staat 
welke diensten inbegrepen zijn, dat zij niet 
verplicht zijn andere producten of 
diensten te kopen en wat de eventuele 
kosten zijn. De informatie moet 
begrijpelijk, gestandaardiseerd en zo 
eenvoudig mogelijk zijn en op verzoek van 
de consument in om het even welke EU-
taal worden verstrekt. Het personeel moet 
zich ervan vergewissen dat de consument 
bij het openen van een dergelijke 
rekening begrijpt wat zijn rechten en 
plichten zijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 197
Burkhard Balz

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 4 – punt 21

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

21. Nadat zij de behoeften van de 
consument hebben vastgesteld, moeten 
aanbieders een basisbankrekening 
aanbevelen als deze beantwoordt aan de 
behoeften die de consument kenbaar heeft 
gemaakt. Consumenten die belangstelling 
hebben om een basisbankrekening te 
openen, moeten informatie op een 
duurzame drager krijgen waarin staat 

21. Nadat is vastgesteld dat een consument 
er behoefte aan heeft door aan te tonen 
dat de consument tot op dat moment een 
rekening voor betalingstransacties is 
geweigerd in de lidstaat, moeten 
aanbieders een basisbankrekening 
aanbevelen als deze beantwoordt aan de 
behoeften die de consument kenbaar heeft 
gemaakt. Consumenten die belangstelling 
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welke diensten inbegrepen zijn, dat zij niet 
verplicht zijn andere producten of diensten 
te kopen en wat de eventuele kosten zijn. 
De informatie moet begrijpelijk, 
gestandaardiseerd en zo eenvoudig 
mogelijk zijn en op verzoek van de 
consument in om het even welke EU-taal
worden verstrekt. Het personeel moet zich 
ervan vergewissen dat de consument bij het 
openen van een dergelijke rekening 
begrijpt wat zijn rechten en plichten zijn.

hebben om een basisbankrekening te 
openen, moeten informatie op een 
duurzame drager krijgen waarin staat 
welke diensten inbegrepen zijn, dat zij niet 
verplicht zijn andere producten of diensten 
te kopen en wat de eventuele kosten zijn. 
De informatie moet worden verstrekt in 
een zo begrijpelijk, gestandaardiseerd en 
zo eenvoudig mogelijke vorm. Het 
personeel moet zich ervan vergewissen dat 
de consument bij het openen van een 
dergelijke rekening begrijpt wat zijn 
rechten en plichten zijn.

Or. de

Amendement 198
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 4 – punt 21

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

21. Nadat zij de behoeften van de 
consument hebben vastgesteld, moeten 
aanbieders een basisbankrekening 
aanbevelen als deze beantwoordt aan de 
behoeften die de consument kenbaar heeft 
gemaakt. Consumenten die belangstelling 
hebben om een basisbankrekening te 
openen, moeten informatie op een 
duurzame drager krijgen waarin staat 
welke diensten inbegrepen zijn, dat zij niet 
verplicht zijn andere producten of diensten 
te kopen en wat de eventuele kosten zijn.
De informatie moet begrijpelijk, 
gestandaardiseerd en zo eenvoudig 
mogelijk zijn en op verzoek van de 
consument in om het even welke EU-taal
worden verstrekt. Het personeel moet zich 
ervan vergewissen dat de consument bij het 
openen van een dergelijke rekening 
begrijpt wat zijn rechten en plichten zijn.

21. Nadat zij de behoeften van de 
consument hebben vastgesteld, moeten 
aanbieders een basisbankrekening 
aanbevelen als deze beantwoordt aan de 
behoeften die de consument kenbaar heeft 
gemaakt. Consumenten die belangstelling 
hebben om een basisbankrekening te 
openen, moeten informatie op een 
duurzame drager krijgen waarin staat 
welke diensten inbegrepen zijn, dat zij niet 
verplicht zijn andere producten of diensten 
te kopen en wat de eventuele kosten zijn.
De informatie moet begrijpelijk, 
gestandaardiseerd en zo eenvoudig 
mogelijk zijn en worden verstrekt in om 
het even welke officiële ta(a)l(en) van de 
lidstaat in kwestie.

Or. en
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Amendement 199
Gay Mitchell

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 4 – punt 21

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

21. Nadat zij de behoeften van de 
consument hebben vastgesteld, moeten 
aanbieders een basisbankrekening 
aanbevelen als deze beantwoordt aan de 
behoeften die de consument kenbaar heeft 
gemaakt. Consumenten die belangstelling 
hebben om een basisbankrekening te 
openen, moeten informatie op een 
duurzame drager krijgen waarin staat 
welke diensten inbegrepen zijn, dat zij niet 
verplicht zijn andere producten of diensten 
te kopen en wat de eventuele kosten zijn.
De informatie moet begrijpelijk,
gestandaardiseerd en zo eenvoudig 
mogelijk zijn en op verzoek van de 
consument in om het even welke EU-taal 
worden verstrekt. Het personeel moet zich 
ervan vergewissen dat de consument bij het 
openen van een dergelijke rekening 
begrijpt wat zijn rechten en plichten zijn.

21. Nadat zij de behoeften van de 
consument hebben vastgesteld, moeten 
aanbieders een basisbankrekening 
aanbevelen als deze beantwoordt aan de 
behoeften die de consument kenbaar heeft 
gemaakt. Consumenten die belangstelling 
hebben om een basisbankrekening te 
openen, moeten informatie op een 
duurzame drager krijgen waarin staat 
welke diensten inbegrepen zijn, dat zij niet 
verplicht zijn andere producten of diensten 
te kopen en wat de eventuele kosten zijn.
Het personeel moet zich ervan vergewissen 
dat de consument bij het openen van een 
dergelijke rekening begrijpt wat zijn 
rechten en plichten zijn.

Or. en

Amendement 200
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 4 – punt 22

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

22. De voorschriften inzake informatie uit 
hoofde van de wetgeving gelden 
onverminderd de bepalingen van Richtlijn 
2007/64/EG betreffende 
informatieverstrekking aan de consument.

22. De voorschriften inzake informatie uit 
hoofde van eender welke vorm van EU-
wetgeving gelden onverminderd de 
bepalingen van Richtlijn 2007/64/EG 
betreffende informatieverstrekking aan de 
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consument.

Or. en

Amendement 201
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 4 – punt 23

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

23. De lidstaten moeten worden verplicht 
erop toe te zien dat de aanbieders de 
nationale autoriteiten betrouwbare 
informatie verstrekken over ten minste het 
aantal basisbankrekeningen dat geopend 
is, het aantal aanvragen voor 
basisbankrekeningen dat geweigerd is en 
de redenen voor die weigeringen, en het 
aantal dergelijke rekeningen dat gesloten 
is. Deze informatie moet in een 
samengevoegde vorm worden verstrekt.

23. De lidstaten moeten worden verplicht 
erop toe te zien dat de aanbieders de 
nationale autoriteiten doorlopend 
betrouwbare informatie verstrekken over 
de bij hen geopende en opgeheven 
basisbetaalrekeningen, alsook over de 
geweigerde aanvragen voor 
basisbetaalrekeningen en de redenen voor 
die weigeringen. Deze informatie dient te 
worden opgeslagen in de respectievelijke 
nationale registers voor de vastlegging 
van informatie over 
basisbetaalrekeningen. Aanbieders dienen 
nationale autoriteiten tevens 
gedetailleerde informatie ter beschikking 
te stellen over de aan 
basisbetaalrekeningen verbonden kosten. 

Or. en

Amendement 202
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 4 – punt 23

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

23. De lidstaten moeten worden verplicht 
erop toe te zien dat de aanbieders de 
nationale autoriteiten betrouwbare 
informatie verstrekken over ten minste het 

23. De lidstaten moeten worden verplicht 
erop toe te zien dat de aanbieders de 
nationale autoriteiten betrouwbare 
informatie verstrekken over ten minste het 
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aantal basisbankrekeningen dat geopend is, 
het aantal aanvragen voor 
basisbankrekeningen dat geweigerd is en 
de redenen voor die weigeringen, en het 
aantal dergelijke rekeningen dat gesloten 
is. Deze informatie moet in een 
samengevoegde vorm worden verstrekt.

aantal basisbankrekeningen dat geopend is, 
het aantal aanvragen voor 
basisbankrekeningen dat geweigerd is en 
de redenen voor die weigeringen, het aantal 
dergelijke rekeningen dat gesloten is,
alsook de aan deze rekeningen verbonden 
jaarlijkse kosten. Deze informatie moet in 
een samengevoegde vorm worden 
verstrekt.

Or. en

Amendement 203
Peter Simon

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 4 – punt 23

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

23. De lidstaten moeten worden verplicht 
erop toe te zien dat de aanbieders de 
nationale autoriteiten betrouwbare 
informatie verstrekken over ten minste het 
aantal basisbankrekeningen dat geopend is, 
het aantal aanvragen voor 
basisbankrekeningen dat geweigerd is en 
de redenen voor die weigeringen, en het 
aantal dergelijke rekeningen dat gesloten 
is. Deze informatie moet in een 
samengevoegde vorm worden verstrekt.

23. De lidstaten moeten worden verplicht 
erop toe te zien dat de aanbieders de 
nationale autoriteiten jaarlijks betrouwbare 
informatie verstrekken over ten minste het 
aantal basisbankrekeningen dat geopend is, 
het aantal aanvragen voor 
basisbankrekeningen dat geweigerd is en 
de redenen voor die weigeringen, en het 
aantal dergelijke rekeningen dat gesloten 
is. Deze informatie moet in een 
samengevoegde vorm worden verstrekt.

Or. de

Amendement 204
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 4 – punt 23

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

23. De lidstaten moeten worden verplicht 
erop toe te zien dat de aanbieders de 

23. De lidstaten moeten worden verplicht 
erop toe te zien dat de aanbieders de 
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nationale autoriteiten betrouwbare 
informatie verstrekken over ten minste het 
aantal basisbankrekeningen dat geopend is, 
het aantal aanvragen voor 
basisbankrekeningen dat geweigerd is en 
de redenen voor die weigeringen, en het 
aantal dergelijke rekeningen dat gesloten 
is. Deze informatie moet in een 
samengevoegde vorm worden verstrekt.

desbetreffend bevoegde nationale 
autoriteiten betrouwbare informatie 
verstrekken over ten minste het aantal 
basisbankrekeningen dat geopend is, het 
aantal aanvragen voor basisbankrekeningen 
dat geweigerd is en de redenen voor die 
weigeringen, en het aantal dergelijke 
rekeningen dat gesloten is. Deze informatie 
moet in een samengevoegde vorm worden 
verstrekt.

Or. en

Amendement 205
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 4 – punt 24

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

24. De nationale autoriteiten moeten 
worden verplicht de Commissie, de 
Europese Bankautoriteit en het Europees 
Parlement jaarlijks samengevoegde 
informatie te verstrekken, en de gegevens 
moeten in een samengevoegde en 
begrijpelijke vorm worden bekendgemaakt.

24. De lidstaten moeten worden verplicht 
de Commissie, de Europese Bankautoriteit 
jaarlijks de in lid 23 van deze Bijlage 
bedoelde samengevoegde informatie te 
verstrekken. De gegevens moeten in een 
samengevoegde en begrijpelijke vorm 
worden bekendgemaakt.

Or. en

Amendement 206
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 4 – punt 24

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

24. De nationale autoriteiten moeten 
worden verplicht de Commissie, de 
Europese Bankautoriteit en het Europees 
Parlement jaarlijks samengevoegde 
informatie te verstrekken, en de gegevens 

24. De desbetreffend bevoegde nationale 
autoriteiten moeten worden verplicht de 
Commissie (Eurostat) en de Europese 
Bankautoriteit jaarlijks samengevoegde 
informatie te verstrekken, en de gegevens 
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moeten in een samengevoegde en 
begrijpelijke vorm worden bekendgemaakt.

moeten in een samengevoegde en 
begrijpelijke vorm worden bekendgemaakt.

Or. en

Amendement 207
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 5 – punt 25

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

25. De wetgeving moet de lidstaten 
verplichten bevoegde autoriteiten aan te 
wijzen die ervoor zorgen en erop toezien 
dat de voorschriften daadwerkelijk worden 
nageleefd. Deze aangewezen bevoegde 
autoriteiten moeten onafhankelijk zijn van 
betalingsdienstaanbieders.

25. De lidstaten dienen bevoegde 
autoriteiten aan te wijzen die ervoor zorgen 
en erop toezien dat de voorschriften 
daadwerkelijk worden nageleefd. Deze 
aangewezen bevoegde autoriteiten moeten 
onafhankelijk zijn van 
betalingsdienstaanbieders en 
consumentenorganisaties of andere 
adviesgroepen ter vertegenwoordiging van 
cliënten van basisbankrekeningen.

Or. en

Amendement 208
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 5 – punt 26

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

26. De lidstaten moeten worden verplicht 
beginselen vast te stellen voor sancties die 
worden opgelegd aan aanbieders die niet 
aan het kader voor basisbankrekeningen 
voldoen, zodat deze sancties afschrikkend 
werken, en de bevoegde autoriteiten 
moeten worden verplicht en in staat 
worden gesteld deze sancties op te leggen. 
De middelen die via sancties worden 
geïnd, moeten worden gebruikt ten 

26. De lidstaten moeten worden verplicht 
beginselen vast te stellen voor sancties die 
worden opgelegd aan aanbieders die niet 
aan het kader voor basisbankrekeningen 
voldoen.
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behoeve van de vast te stellen wetgeving, 
bijvoorbeeld voor financiële educatie of 
compensatie. 

Or. en

Amendement 209
Peter Simon

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 5 – punt 26

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

26. De lidstaten moeten worden verplicht 
beginselen vast te stellen voor sancties die 
worden opgelegd aan aanbieders die niet 
aan het kader voor basisbankrekeningen 
voldoen, zodat deze sancties afschrikkend 
werken, en de bevoegde autoriteiten 
moeten worden verplicht en in staat 
worden gesteld deze sancties op te leggen. 
De middelen die via sancties worden geïnd, 
moeten worden gebruikt ten behoeve van 
de vast te stellen wetgeving, bijvoorbeeld 
voor financiële educatie of compensatie.

26. De lidstaten moeten worden verplicht 
beginselen vast te stellen voor sancties die 
worden opgelegd aan aanbieders die niet 
aan het kader voor basisbankrekeningen 
voldoen en die zich niet aan hun plicht 
om informatie te verschaffen houden, 
zodat deze sancties afschrikkend werken, 
en de bevoegde autoriteiten moeten worden 
verplicht en in staat worden gesteld deze 
sancties op te leggen. De middelen die via 
sancties worden geïnd, moeten worden 
gebruikt ten behoeve van de vast te stellen 
wetgeving, bijvoorbeeld voor financiële 
educatie of compensatie. 

Or. de

Amendement 210
Jürgen Klute

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 5 – punt 26

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

26. De lidstaten moeten worden verplicht 
beginselen vast te stellen voor sancties die 
worden opgelegd aan aanbieders die niet 
aan het kader voor basisbankrekeningen 
voldoen, zodat deze sancties afschrikkend 

26. De lidstaten moeten worden verplicht 
beginselen vast te stellen voor sancties die 
worden opgelegd aan aanbieders die niet 
aan het kader voor basisbankrekeningen 
voldoen, met inbegrip van de plicht voor 
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werken, en de bevoegde autoriteiten 
moeten worden verplicht en in staat 
worden gesteld deze sancties op te leggen. 
De middelen die via sancties worden geïnd, 
moeten worden gebruikt ten behoeve van 
de vast te stellen wetgeving, bijvoorbeeld 
voor financiële educatie of compensatie.

dienstverleners om informatie te 
verschaffen, zodat deze sancties 
afschrikkend werken, en de bevoegde 
autoriteiten moeten worden verplicht en in 
staat worden gesteld deze sancties op te 
leggen. De middelen die via sancties 
worden geïnd, moeten worden gebruikt ten 
behoeve van de vast te stellen wetgeving, 
bijvoorbeeld voor financiële educatie of 
compensatie.

Or. de

Amendement 211
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 5 – punt 26

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

26. De lidstaten moeten worden verplicht
beginselen vast te stellen voor sancties die 
worden opgelegd aan aanbieders die niet 
aan het kader voor basisbankrekeningen 
voldoen, zodat deze sancties afschrikkend 
werken, en de bevoegde autoriteiten 
moeten worden verplicht en in staat 
worden gesteld deze sancties op te leggen.
De middelen die via sancties worden geïnd, 
moeten worden gebruikt ten behoeve van 
de vast te stellen wetgeving, bijvoorbeeld 
voor financiële educatie of compensatie.

26. De lidstaten moeten beginselen 
vaststellen voor sancties die worden 
opgelegd aan aanbieders die niet aan het 
kader voor basisbankrekeningen voldoen, 
zodat deze sancties afschrikkend werken, 
en de bevoegde autoriteiten moeten worden 
verplicht en in staat worden gesteld deze 
sancties op te leggen. De middelen die via 
sancties worden geïnd, moeten worden 
gebruikt ten behoeve van bijvoorbeeld 
financiële educatie of compensatie.

Or. en

Amendement 212
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 5 – punt 27
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Voorstel voor een aanbeveling Amendement

27. De lidstaten moeten nauwlettend 
toezicht houden op eventuele 
concurrentieverstoring tussen aanbieders 
van basisbankrekeningen. Als de kosten 
van het aanbieden van 
basisbankrekeningen op onevenredige 
wijze ten laste komen van een aantal 
aanbieders, moeten zij financiële 
compensatie krijgen. In lidstaten waar 
weinig mensen een bankrekening hebben, 
moet aanvullende steun voor de 
ontwikkeling van de nodige infrastructuur 
worden overwogen. In lidstaten met een 
hoge penetratiegraad van bankrekeningen 
daarentegen moet een herverdeling 
binnen de sector volstaan. De bevoegde 
autoriteiten moeten een compensatiefonds 
helpen opzetten dat wordt gefinancierd 
door de betalingsdienstaanbieders waarop 
de wetgeving van toepassing is. Als het 
aantal basisbankrekeningen niet in 
verhouding staat tot het economische 
belang van de afzonderlijke aanbieder, 
moet de aanbieder recht hebben op 
compensatie.

Schrappen

Or. en

Amendement 213
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 5 – punt 27

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

27. De lidstaten moeten nauwlettend 
toezicht houden op eventuele 
concurrentieverstoring tussen aanbieders 
van basisbankrekeningen. Als de kosten 
van het aanbieden van 
basisbankrekeningen op onevenredige 
wijze ten laste komen van een aantal 

27. De lidstaten moeten nauwlettend 
toezicht houden op eventuele 
concurrentieverstoring tussen aanbieders 
van basisbankrekeningen.
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aanbieders, moeten zij financiële 
compensatie krijgen. In lidstaten waar 
weinig mensen een bankrekening hebben, 
moet aanvullende steun voor de 
ontwikkeling van de nodige infrastructuur 
worden overwogen. In lidstaten met een 
hoge penetratiegraad van bankrekeningen 
daarentegen moet een herverdeling 
binnen de sector volstaan. De bevoegde 
autoriteiten moeten een compensatiefonds 
helpen opzetten dat wordt gefinancierd 
door de betalingsdienstaanbieders waarop 
de wetgeving van toepassing is. Als het 
aantal basisbankrekeningen niet in 
verhouding staat tot het economische 
belang van de afzonderlijke aanbieder, 
moet de aanbieder recht hebben op 
compensatie.

Or. en

Amendement 214
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 5 – punt 27

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

27. De lidstaten moeten nauwlettend 
toezicht houden op eventuele 
concurrentieverstoring tussen aanbieders 
van basisbankrekeningen. Als de kosten 
van het aanbieden van 
basisbankrekeningen op onevenredige 
wijze ten laste komen van een aantal 
aanbieders, moeten zij financiële 
compensatie krijgen. In lidstaten waar 
weinig mensen een bankrekening hebben, 
moet aanvullende steun voor de 
ontwikkeling van de nodige infrastructuur 
worden overwogen. In lidstaten met een 
hoge penetratiegraad van bankrekeningen 
daarentegen moet een herverdeling binnen 
de sector volstaan. De bevoegde 
autoriteiten moeten een compensatiefonds 

27. De lidstaten moeten nauwlettend 
toezicht houden op eventuele 
concurrentieverstoring tussen aanbieders 
van basisbankrekeningen. Als de kosten 
van het aanbieden van 
basisbankrekeningen op onevenredige 
wijze ten laste komen van een aantal 
aanbieders, kunnen zij eventueel 
financiële compensatie krijgen. In lidstaten 
waar weinig mensen een bankrekening 
hebben, moet aanvullende steun voor de 
ontwikkeling van de nodige infrastructuur 
worden overwogen. In lidstaten met een 
hoge penetratiegraad van bankrekeningen 
daarentegen moet een herverdeling binnen 
de sector volstaan. De bevoegde 
autoriteiten kunnen eventueel een 
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helpen opzetten dat wordt gefinancierd 
door de betalingsdienstaanbieders waarop 
de wetgeving van toepassing is. Als het 
aantal basisbankrekeningen niet in 
verhouding staat tot het economische 
belang van de afzonderlijke aanbieder, 
moet de aanbieder recht hebben op 
compensatie.

compensatiefonds helpen opzetten dat 
wordt gefinancierd door de 
betalingsdienstaanbieders waarop de 
wetgeving van toepassing is. Als het aantal 
basisbankrekeningen niet in verhouding 
staat tot het economische belang van de 
afzonderlijke aanbieder, heeft de aanbieder 
eventueel recht op compensatie.

Or. en

Amendement 215
Olle Schmidt

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 5 – punt 27

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

27. De lidstaten moeten nauwlettend
toezicht houden op eventuele 
concurrentieverstoring tussen aanbieders 
van basisbankrekeningen. Als de kosten 
van het aanbieden van 
basisbankrekeningen op onevenredige 
wijze ten laste komen van een aantal 
aanbieders, moeten zij financiële 
compensatie krijgen. In lidstaten waar 
weinig mensen een bankrekening hebben, 
moet aanvullende steun voor de 
ontwikkeling van de nodige infrastructuur 
worden overwogen. In lidstaten met een 
hoge penetratiegraad van bankrekeningen 
daarentegen moet een herverdeling binnen 
de sector volstaan. De bevoegde 
autoriteiten moeten een compensatiefonds 
helpen opzetten dat wordt gefinancierd 
door de betalingsdienstaanbieders waarop 
de wetgeving van toepassing is. Als het 
aantal basisbankrekeningen niet in 
verhouding staat tot het economische 
belang van de afzonderlijke aanbieder, 
moet de aanbieder recht hebben op 
compensatie.

27. De lidstaten moeten toezicht houden op 
eventuele concurrentieverstoring tussen 
aanbieders van basisbankrekeningen. Als 
de kosten van het aanbieden van 
basisbankrekeningen op onevenredige 
wijze ten laste komen van een aantal 
aanbieders, moeten zij financiële 
compensatie krijgen. In lidstaten waar 
weinig mensen een bankrekening hebben, 
moet aanvullende steun voor de 
ontwikkeling van de nodige infrastructuur 
worden overwogen. In lidstaten met een 
hoge penetratiegraad van bankrekeningen 
daarentegen moet een herverdeling binnen 
de sector volstaan. De bevoegde 
autoriteiten moeten een compensatiefonds 
helpen opzetten dat wordt gefinancierd 
door de betalingsdienstaanbieders waarop 
de wetgeving van toepassing is. Als het 
aantal basisbankrekeningen niet in 
verhouding staat tot het economische 
belang van de afzonderlijke aanbieder, 
moet de aanbieder recht hebben op 
compensatie.

Or. en
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Amendement 216
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 5 – punt 28

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

28. De lidstaten moeten worden verplicht
ervoor zorgen dat er passende en 
doeltreffende klachten- en 
verhaalprocedures worden ingesteld voor 
de buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen tussen betalingsdienstaanbieders 
en consumenten over de rechten en 
plichten die op grond van de beginselen 
van de wetgeving zijn vastgesteld, waarbij 
in voorkomend geval van bestaande 
instanties gebruik wordt gemaakt. De 
instanties voor alternatieve 
geschillenbeslechting moeten 
onafhankelijk en laagdrempelig zijn en 
moeten hun diensten gratis verlenen. Hun 
besluiten moeten wettelijk bindend zijn.
Om de onafhankelijkheid te garanderen, 
moet voor een gelijke vertegenwoordiging 
van aanbieders, consumenten en andere 
gebruikers worden gezorgd. De lidstaten 
moeten worden verplicht ervoor zorgen dat 
alle aanbieders van basisbankrekeningen 
aangesloten zijn bij een of meer van 
dergelijke instanties die dergelijke 
klachten- en verhaalprocedures afhandelen.

28. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
er passende en doeltreffende klachten- en 
verhaalprocedures worden ingesteld voor 
de buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen tussen betalingsdienstaanbieders 
en consumenten over hun rechten en 
plichten, waarbij in voorkomend geval van 
bestaande instanties gebruik wordt 
gemaakt. De instanties voor alternatieve 
geschillenbeslechting moeten 
onafhankelijk en laagdrempelig zijn en 
moeten hun diensten gratis verlenen. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat alle 
aanbieders van basisbankrekeningen 
aangesloten zijn bij een of meer van 
dergelijke instanties die dergelijke 
klachten- en verhaalprocedures afhandelen.

Or. en

Amendement 217
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 5 – punt 28
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Voorstel voor een aanbeveling Amendement

28. De lidstaten moeten worden verplicht
ervoor zorgen dat er passende en 
doeltreffende klachten- en 
verhaalprocedures worden ingesteld voor 
de buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen tussen betalingsdienstaanbieders 
en consumenten over de rechten en 
plichten die op grond van de beginselen 
van de wetgeving zijn vastgesteld, waarbij 
in voorkomend geval van bestaande 
instanties gebruik wordt gemaakt. De 
instanties voor alternatieve 
geschillenbeslechting moeten 
onafhankelijk en laagdrempelig zijn en 
moeten hun diensten gratis verlenen. Hun 
besluiten moeten wettelijk bindend zijn.
Om de onafhankelijkheid te garanderen, 
moet voor een gelijke vertegenwoordiging 
van aanbieders, consumenten en andere 
gebruikers worden gezorgd. De lidstaten 
moeten worden verplicht ervoor zorgen dat 
alle aanbieders van basisbankrekeningen 
aangesloten zijn bij een of meer van 
dergelijke instanties die dergelijke 
klachten- en verhaalprocedures afhandelen.

28. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
er passende en doeltreffende klachten- en 
verhaalprocedures worden ingesteld voor 
de buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen tussen betalingsdienstaanbieders 
en hun cliënten over hun rechten en 
plichten, waarbij in voorkomend geval van 
bestaande instanties gebruik wordt 
gemaakt. De instanties voor alternatieve 
geschillenbeslechting moeten 
onafhankelijk en laagdrempelig zijn. Om 
de onafhankelijkheid te garanderen, moet 
voor een gelijke vertegenwoordiging van 
aanbieders, cliënten en de bevoegde 
autoriteiten worden gezorgd. De lidstaten 
moeten worden verplicht ervoor zorgen dat 
alle aanbieders van basisbankrekeningen 
aangesloten zijn bij een of meer van 
dergelijke instanties die dergelijke 
klachten- en verhaalprocedures afhandelen.

Or. en

Amendement 218
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 5 – punt 28

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

28. De lidstaten moeten worden verplicht 
ervoor zorgen dat er passende en 
doeltreffende klachten- en 
verhaalprocedures worden ingesteld voor 
de buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen tussen betalingsdienstaanbieders 
en consumenten over de rechten en 

28. De lidstaten moeten worden verplicht 
ervoor zorgen dat er passende en 
doeltreffende klachten- en 
verhaalprocedures worden ingesteld voor 
de buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen tussen betalingsdienstaanbieders 
en consumenten over de rechten en 
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plichten die op grond van de beginselen 
van de wetgeving zijn vastgesteld, waarbij 
in voorkomend geval van bestaande 
instanties gebruik wordt gemaakt. De 
instanties voor alternatieve 
geschillenbeslechting moeten 
onafhankelijk en laagdrempelig zijn en 
moeten hun diensten gratis verlenen. Hun 
besluiten moeten wettelijk bindend zijn.
Om de onafhankelijkheid te garanderen, 
moet voor een gelijke vertegenwoordiging 
van aanbieders, consumenten en andere 
gebruikers worden gezorgd. De lidstaten 
moeten worden verplicht ervoor zorgen dat 
alle aanbieders van basisbankrekeningen 
aangesloten zijn bij een of meer van 
dergelijke instanties die dergelijke 
klachten- en verhaalprocedures afhandelen.

plichten die op grond van de beginselen 
van de wetgeving zijn vastgesteld, waarbij 
in voorkomend geval van bestaande 
instanties gebruik wordt gemaakt. De 
instanties voor alternatieve 
geschillenbeslechting moeten 
onafhankelijk en laagdrempelig zijn en 
moeten hun diensten gratis verlenen. Om 
de onafhankelijkheid te garanderen, moet 
voor een gelijke vertegenwoordiging van 
aanbieders, consumenten en andere 
gebruikers worden gezorgd. De lidstaten 
moeten worden verplicht ervoor zorgen dat 
alle aanbieders van basisbankrekeningen 
aangesloten zijn bij een of meer van
dergelijke instanties die dergelijke 
klachten- en verhaalprocedures afhandelen.

Or. en

Amendement 219
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 5 – punt 29

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

29. De lidstaten moeten worden verplicht 
ervoor zorgen dat deze instanties voor 
alternatieve geschillenbeslechting actief 
samenwerken bij de beslechting van 
grensoverschrijdende geschillen. Als er bij 
geschillen partijen uit verschillende 
lidstaten betrokken zijn, moet FIN-NET
worden gebruikt om de 
consumentenklachten te behandelen.

29. De lidstaten moeten worden verplicht 
ervoor zorgen dat deze instanties voor 
alternatieve geschillenbeslechting actief 
samenwerken bij de beslechting van 
grensoverschrijdende geschillen. Als er bij 
geschillen partijen uit verschillende 
lidstaten betrokken zijn, moet worden 
bekeken of de inzet van FIN-NET al dan 
niet doeltreffend is voor de behandeling 
van de consumentenklachten.

Or. en

Amendement 220
Ivo Strejček



PE486.164v01-00 118/124 AM\897689NL.doc

NL

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 6 – punt 30

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

30. De wetgeving moet binnen twaalf 
maanden na de publicatie ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie door 
de lidstaten worden uitgevoerd.

Schrappen

Or. en

Amendement 221
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 6 – punt 30 bis (nieuw)

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

30 bis. De Commissie dient het Europees 
Parlement voor eind 2014 de resultaten te 
overleggen van de gevraagde 
onafhankelijke effectbeoordeling t.a.v. de 
basisbankdiensten in de lidstaten van de 
EU.

Or. en

Amendement 222
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 6 – punt 31

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

31. Binnen drie jaar na de 
inwerkingtreding van de wetgeving en 
vervolgens om de vijf jaar publiceert de 
Commissie in nauwe samenwerking met 
de lidstaten en de stakeholders een verslag 
over de toepassing ervan. In dit verslag 

Schrappen
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wordt het volgende geëvalueerd:
a) of de lidstaten de wetgeving volledig 
hebben uitgevoerd;
b) de vooruitgang die is geboekt met het 
garanderen van de toegang tot 
basisbankdiensten voor alle EU-burgers, 
alsook het directe en indirecte effect van 
de wetgeving op de bestrijding van 
financiële uitsluiting en op de 
harmonisatie en integratie van de 
retailbanksector in de EU;
c) de mate waarin het publiek op de 
hoogte is van en vertouwen heeft in de 
beschikbaarheid en de kenmerken van 
basisbankrekeningen en de 
consumentenrechten met betrekking tot 
deze bankrekeningen.
Dit verslag gaat in voorkomend geval 
vergezeld van een voorstel tot wijziging 
van de wetgeving. Het verslag wordt 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 223
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 6 – punt 31 – letter b

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

b) de vooruitgang die is geboekt met het 
garanderen van de toegang tot 
basisbankdiensten voor alle EU-burgers, 
alsook het directe en indirecte effect van de 
wetgeving op de bestrijding van financiële 
uitsluiting en op de harmonisatie en 
integratie van de retailbanksector in de 
EU;

b) de vooruitgang die is geboekt met het 
garanderen van de toegang tot 
basisbankdiensten voor alle beoogde 
klanten in de EU, alsook het directe en 
indirecte effect van de wetgeving op de 
bestrijding van financiële uitsluiting; 

Or. en
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Amendement 224
Emilie Turunen

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 6 – punt 31 – letter b bis (nieuw)

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

b bis) concrete aanbevelingen voor de 
lidstaten waarvan een groot deel van de 
bevolking nog altijd geen 
basisbankrekening heeft, alsook in het 
algemeen een gestructureerde uitwisseling 
van beste praktijken;

Or. en

Amendement 225
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 6 – punt 31 – letter c

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

c) de mate waarin het publiek op de hoogte 
is van en vertouwen heeft in de 
beschikbaarheid en de kenmerken van 
basisbankrekeningen en de 
consumentenrechten met betrekking tot 
deze bankrekeningen.

c) de mate waarin de consumenten in 
kwestie op de hoogte zijn van de 
beschikbaarheid en de kenmerken van 
basisbankrekeningen en de 
consumentenrechten met betrekking tot 
deze bankrekeningen.

Or. en

Amendement 226
Philippe De Backer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 6 – punt 32
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Voorstel voor een aanbeveling Amendement

32. De Commissie moet de wetgeving 
inzake basisbankdiensten aanvullen met 
verdere initiatieven die beogen 
retailbankdiensten verder te integreren en 
te harmoniseren en financiële uitsluiting 
te voorkomen. Een dergelijk pakket kan: 

Schrappen

a) de concurrentie met betrekking tot 
bankdiensten verbeteren om: (i) ervoor te 
zorgen dat de vergoedingen voor 
bankrekeningen transparant en 
vergelijkbaar zijn, zodat de consumenten 
de tarieven van verschillende banken 
kunnen vergelijken en een beter aanbod 
kunnen zoeken; ii) alle technische en 
administratieve obstakels weg te nemen 
om van bankrekening te veranderen, 
zodat consumenten makkelijk van de ene 
bank naar de andere kunnen overstappen;
b) ervoor zorgen dat verkopers 
makkelijker verschillende betalingswijzen 
aanvaarden, zodat consumenten profijt 
kunnen trekken van de mogelijkheden 
van e-commerce; in dit verband zouden 
alle verkopers de mogelijkheid moeten 
bieden om zonder extra kosten met een 
basisbetaalkaart te betalen;
c) de nationale interpretaties van de 
antiwitwasbepalingen verder 
harmoniseren zodat deze niet meer 
kunnen worden gebruikt als argument om 
mensen de toegang tot een 
basisbankrekening te ontzeggen;
d) toegang tot eerlijk krediet bieden en 
overmatige schulden, het belangrijkste 
"nieuwe sociale risico" in de EU, 
voorkomen, omdat volledige financiële 
inclusie toegang vereist tot andere 
essentiële bankdiensten zoals goedkoop 
krediet en verzekering onder fatsoenlijke 
en billijke voorwaarden of toegang tot 
financiële diensten en advies.

Or. en
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Amendement 227
Ivo Strejček

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 6 – punt 32

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

32. De Commissie moet de wetgeving 
inzake basisbankdiensten aanvullen met 
verdere initiatieven die beogen 
retailbankdiensten verder te integreren en 
te harmoniseren en financiële uitsluiting 
te voorkomen. Een dergelijk pakket kan: 

Schrappen

a) de concurrentie met betrekking tot 
bankdiensten verbeteren om: (i) ervoor te 
zorgen dat de vergoedingen voor 
bankrekeningen transparant en 
vergelijkbaar zijn, zodat de consumenten 
de tarieven van verschillende banken 
kunnen vergelijken en een beter aanbod 
kunnen zoeken; ii) alle technische en 
administratieve obstakels weg te nemen 
om van bankrekening te veranderen, 
zodat consumenten makkelijk van de ene 
bank naar de andere kunnen overstappen;
b) ervoor zorgen dat verkopers 
makkelijker verschillende betalingswijzen 
aanvaarden, zodat consumenten profijt 
kunnen trekken van de mogelijkheden 
van e-commerce; in dit verband zouden 
alle verkopers de mogelijkheid moeten 
bieden om zonder extra kosten met een 
basisbetaalkaart te betalen;
c) de nationale interpretaties van de 
antiwitwasbepalingen verder 
harmoniseren zodat deze niet meer 
kunnen worden gebruikt als argument om 
mensen de toegang tot een 
basisbankrekening te ontzeggen;
d) toegang tot eerlijk krediet bieden en 
overmatige schulden, het belangrijkste 
"nieuwe sociale risico" in de EU, 
voorkomen, omdat volledige financiële 
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inclusie toegang vereist tot andere 
essentiële bankdiensten zoals goedkoop 
krediet en verzekering onder fatsoenlijke 
en billijke voorwaarden of toegang tot 
financiële diensten en advies.

Or. en

Amendement 228
Burkhard Balz

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 6 – punt 32

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

32. De Commissie moet de wetgeving 
inzake basisbankdiensten aanvullen met 
verdere initiatieven die beogen 
retailbankdiensten verder te integreren en 
te harmoniseren en financiële uitsluiting te 
voorkomen. Een dergelijk pakket kan:

32. De Commissie moet de wetgeving 
inzake basisbankdiensten aanvullen met 
verdere initiatieven die beogen het 
financiële onderwijs op scholen te 
verbeteren en retailbankdiensten verder te 
integreren en te harmoniseren en financiële 
uitsluiting te voorkomen. Een dergelijk 
pakket kan:

Or. de

Amendement 229
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 2 – punt 32

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

32. De Commissie moet de wetgeving 
inzake basisbankdiensten aanvullen met 
verdere initiatieven die beogen 
retailbankdiensten verder te integreren en 
te harmoniseren en financiële uitsluiting te 
voorkomen. Een dergelijk pakket kan:

32. De Commissie moet de wetgeving 
inzake basisbankdiensten aanvullen met 
verdere initiatieven die beogen 
retailbankdiensten verder te integreren en 
te harmoniseren, de financiële voorlichting 
te verbeteren en efficiënter te maken en 
financiële uitsluiting te voorkomen.

Or. en
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Amendement 230
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 6 – punt 32 – letter c

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

c) de nationale interpretaties van de 
antiwitwasbepalingen verder
harmoniseren zodat deze niet meer 
kunnen worden gebruikt als argument om 
mensen de toegang tot een 
basisbankrekening te ontzeggen;

c) de nationale interpretaties van de 
antiwitwasbepalingen verduidelijken zodat 
deze nooit en te nimmer worden gebruikt 
als voorwendsel voor de afwijzing van 
commercieel minder aantrekkelijke 
consumenten;

Or. en

Amendement 231
Burkhard Balz

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage – aanbeveling 6 – punt 32 – letter d

Voorstel voor een aanbeveling Amendement

d) toegang tot eerlijk krediet bieden en
overmatige schulden, het belangrijkste 
"nieuwe sociale risico" in de EU, 
voorkomen, omdat volledige financiële 
inclusie toegang vereist tot andere 
essentiële bankdiensten zoals goedkoop 
krediet en verzekering onder fatsoenlijke 
en billijke voorwaarden of toegang tot 
financiële diensten en advies.

d) overmatige schulden, het belangrijkste 
"nieuwe sociale risico" in de EU, 
voorkomen.

Or. de


