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Ændringsforslag 68
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Sammenligningswebsteder er et 
effektivt middel for forbrugerne til at 
vurdere forskellige betalingskontotilbud et 
enkelt sted. Disse websteder kan 
tilvejebringe den rette balance mellem 
behovet for klare og kortfattede, men ikke 
desto mindre fuldstændige og fuldt 
dækkende oplysninger, idet de giver 
brugerne mulighed for at få mere 
detaljerede oplysninger, hvis de ønsker det. 
Webstederne kan også reducere udgifterne 
til søgning af information, da forbrugerne 
ikke behøver at indhente oplysninger hos 
de forskellige betalingstjenesteudbydere.

(18) Sammenligningswebsteder er et 
effektivt middel for forbrugerne til at 
vurdere forskellige betalingskontotilbud og 
de generelle bankpolitikker vedrørende 
socialt ansvar et enkelt sted. Disse 
websteder kan tilvejebringe den rette 
balance mellem behovet for klare og 
kortfattede, men ikke desto mindre 
fuldstændige og fuldt dækkende 
oplysninger, idet de giver brugerne 
mulighed for at få mere detaljerede 
oplysninger, hvis de ønsker det. 
Webstederne kan også reducere udgifterne 
til søgning af information, da forbrugerne 
ikke behøver at indhente oplysninger hos 
de forskellige betalingstjenesteudbydere.

Or. en

Ændringsforslag 69
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at kunne indhente upartiske 
oplysninger om bankgebyrer bør 
forbrugerne have adgang til 
sammenligningswebsteder, som er 
operationelt uafhængige af 
betalingstjenesteudbydere. 
Medlemsstaterne bør derfor sikre, at 
mindst ét websted af denne art er 
tilgængeligt for forbrugerne på deres 
respektive områder. 

(19) For at kunne indhente upartiske 
oplysninger om bankgebyrer og generelle 
bankpolitikker vedrørende socialt ansvar
bør forbrugerne have adgang til 
sammenligningswebsteder, som er 
operationelt uafhængige af 
betalingstjenesteudbydere. 
Medlemsstaterne bør derfor sikre, at 
mindst ét websted af denne art er 
tilgængeligt for forbrugerne på deres 
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Sammenligningswebsteder kan drives af de 
kompetente myndigheder, andre offentlige 
myndigheder og/eller akkrediterede private 
operatører. Medlemsstaterne bør indføre en 
frivillig akkrediteringsordning, således at 
private operatører, der driver 
sammenligningswebsteder, kan ansøge om 
akkreditering i henhold til bestemte 
kvalitetskriterier. Hvis der ikke er blevet 
akkrediteret noget privat drevet websted, 
bør der oprettes et 
sammenligningswebsted, som drives af en 
kompetent myndighed eller en anden 
offentlig myndighed. Et sådant websted 
bør også efterleve kvalitetskriterierne.

respektive områder. 
Sammenligningswebsteder kan drives af de 
kompetente myndigheder, andre offentlige 
myndigheder og/eller akkrediterede private 
operatører. Medlemsstaterne bør indføre en 
frivillig akkrediteringsordning, således at 
private operatører, der driver 
sammenligningswebsteder, kan ansøge om 
akkreditering i henhold til bestemte 
kvalitetskriterier. Hvis der ikke er blevet 
akkrediteret noget privat drevet websted, 
bør der oprettes et 
sammenligningswebsted, som drives af en 
kompetent myndighed eller en anden 
offentlig myndighed. Et sådant websted 
bør også efterleve kvalitetskriterierne.

Or. en

Ændringsforslag 70
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er almindelig praksis, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder en 
betalingskonto som en del af en pakke 
sammen med andre finansielle produkter 
eller tjenesteydelser. Denne praksis kan 
være et middel for 
betalingstjenesteudbyderne til at 
diversificere deres udbud og konkurrere 
med hinanden, hvilket i sidste ende kan 
komme forbrugerne til gode. 
Kommissionens undersøgelse fra 2009 
vedrørende koblingssalg i den finansielle 
sektor samt relevante høringer og 
forbrugerklager har imidlertid vist, at 
betalingstjenesteudbyderne i nogle tilfælde 
tilbyder betalingskonti i pakker med andre 
produkter, som forbrugerne ikke har
anmodet om, og som ikke er væsentlige for 
betalingskonti, f.eks. boligforsikring. Det 
er desuden blevet bemærket, at denne 

(20) Det er almindelig praksis, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder en 
betalingskonto som en del af en pakke 
sammen med andre finansielle produkter 
eller tjenesteydelser. Denne praksis kan 
være et middel for 
betalingstjenesteudbyderne til at 
diversificere deres udbud og konkurrere 
med hinanden, hvilket i sidste ende kan 
komme forbrugerne til gode. 
Kommissionens undersøgelse fra 2009 
vedrørende koblingssalg i den finansielle 
sektor samt relevante høringer og 
forbrugerklager har imidlertid vist, at 
betalingstjenesteudbyderne i nogle tilfælde 
tilbyder betalingskonti i pakker med andre 
produkter, som forbrugerne ikke har 
anmodet om, og som ikke er væsentlige for 
betalingskonti, f.eks. boligforsikring. Det 
er desuden blevet bemærket, at denne 
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praksis kan gøre priserne mindre 
gennemsigtige og sammenlignelige, 
begrænse forbrugernes købsmuligheder og 
indvirke negativt på deres mobilitet. Når 
betalingstjenesteudbyderne tilbyder 
betalingskonti som en del af en pakke, bør 
medlemsstaterne derfor sikre, at 
forbrugerne får oplysninger om de gebyrer, 
der er forbundet med betalingskontoen og 
med hver af de øvrige finansielle 
tjenesteydelser i pakken. Denne 
forpligtelse bør ikke gælde for 
tjenesteydelser, der er naturligt knyttet til 
anvendelsen af betalingskontoen som f.eks. 
hævning af penge, overførsler eller 
betalingskort. Disse tjenesteydelser bør 
derfor ikke være omfattet af denne 
bestemmelse.

praksis kan gøre priserne mindre 
gennemsigtige og sammenlignelige, 
begrænse forbrugernes købsmuligheder og 
indvirke negativt på deres mobilitet. Når 
betalingstjenesteudbyderne tilbyder 
betalingskonti som en del af en pakke, bør 
medlemsstaterne derfor sikre, at
forbrugerne får oplysninger om, hvorvidt 
det er muligt at købe dele af pakken 
separat, og i påkommende tilfælde får 
oplysninger om omkostninger og gebyrer
for hver af de øvrige finansielle 
tjenesteydelser i pakken. Denne 
forpligtelse bør ikke gælde for 
tjenesteydelser, der er naturligt knyttet til 
anvendelsen af betalingskontoen som f.eks. 
hævning af penge, overførsler eller 
betalingskort. Disse tjenesteydelser bør 
derfor ikke være omfattet af denne 
bestemmelse.

Or. en

Ændringsforslag 71
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er almindelig praksis, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder en 
betalingskonto som en del af en pakke 
sammen med andre finansielle produkter 
eller tjenesteydelser. Denne praksis kan 
være et middel for 
betalingstjenesteudbyderne til at 
diversificere deres udbud og konkurrere 
med hinanden, hvilket i sidste ende kan 
komme forbrugerne til gode. 
Kommissionens undersøgelse fra 2009 
vedrørende koblingssalg i den finansielle 
sektor samt relevante høringer og 
forbrugerklager har imidlertid vist, at 
betalingstjenesteudbyderne i nogle tilfælde 
tilbyder betalingskonti i pakker med andre 

(20) Det er almindelig praksis, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder en 
betalingskonto som en del af en pakke 
sammen med andre finansielle produkter 
eller tjenesteydelser. Denne praksis kan 
være et middel for 
betalingstjenesteudbyderne til at 
diversificere deres udbud og konkurrere 
med hinanden, hvilket i sidste ende kan 
komme forbrugerne til gode. 
Kommissionens undersøgelse fra 2009 
vedrørende koblingssalg i den finansielle 
sektor samt relevante høringer og 
forbrugerklager har imidlertid vist, at 
betalingstjenesteudbyderne i nogle tilfælde 
tilbyder betalingskonti i pakker med andre 
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produkter, som forbrugerne ikke har 
anmodet om, og som ikke er væsentlige for 
betalingskonti, f.eks. boligforsikring. Det 
er desuden blevet bemærket, at denne 
praksis kan gøre priserne mindre 
gennemsigtige og sammenlignelige, 
begrænse forbrugernes købsmuligheder og 
indvirke negativt på deres mobilitet. Når 
betalingstjenesteudbyderne tilbyder 
betalingskonti som en del af en pakke, bør 
medlemsstaterne derfor sikre, at 
forbrugerne får oplysninger om de gebyrer, 
der er forbundet med betalingskontoen og 
med hver af de øvrige finansielle 
tjenesteydelser i pakken. Denne 
forpligtelse bør ikke gælde for 
tjenesteydelser, der er naturligt knyttet til 
anvendelsen af betalingskontoen som f.eks. 
hævning af penge, overførsler eller 
betalingskort. Disse tjenesteydelser bør 
derfor ikke være omfattet af denne 
bestemmelse.

produkter, som forbrugerne ikke har 
anmodet om, og som ikke er væsentlige for 
betalingskonti, f.eks. boligforsikring. Det 
er desuden blevet bemærket, at denne 
praksis kan gøre priserne mindre 
gennemsigtige og sammenlignelige, 
begrænse forbrugernes købsmuligheder og 
indvirke negativt på deres mobilitet. Når 
betalingstjenesteudbyderne tilbyder 
betalingskonti, der er knyttet sammen med 
andre tjenesteydelser, bør medlemsstaterne 
derfor sikre, at forbrugerne får oplysninger 
om de gebyrer, der er forbundet med 
betalingskontoen og med hver af de øvrige 
finansielle tjenesteydelser i pakken, for så 
vidt betalingskontoen og de øvrige 
finansielle tjenesteydelser kan købes 
separat. Denne forpligtelse bør ikke gælde 
for tjenesteydelser, der er naturligt knyttet 
til anvendelsen af betalingskontoen som 
f.eks. hævning af penge, overførsler eller 
betalingskort. Disse tjenesteydelser bør 
derfor ikke være omfattet af denne 
bestemmelse.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at skelne mellem betalingskonti, der er en del af en pakke af 
tjenesteydelser, og betalingskonti, der tilbydes sammen med andre finansielle tjenesteydelser, 
som f.eks. forsikringer. Forbrugerne skal oplyses om delene i den pakke, som de køber, og om 
omkostningerne i forbindelse med pakken samt de yderligere omkostninger i forbindelse med 
de finansielle ydelser, der også kan købes separat.

Ændringsforslag 72
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Forbrugerne har kun incitament til at 
flytte deres konti, hvis proceduren ikke 
indebærer en uforholdsmæssigt stor 
administrativ og finansiel byrde. 

(21) Forbrugerne har kun incitament til at 
flytte deres konti, hvis proceduren ikke 
indebærer en uforholdsmæssigt stor 
administrativ og finansiel byrde. 
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Proceduren for flytning af en 
betalingskonto til en anden 
betalingstjenesteudbyder bør være klar og 
hurtig. Eventuelle gebyrer, som 
betalingstjenesteudbyderne opkræver i 
forbindelse med flytningsservice, bør 
modsvare de udgifter, de faktisk afholder.
For at kunne indvirke positivt på 
konkurrencen bør flytning også lettes 
grænseoverskridende. Da 
grænseoverskridende flytning kan være 
mere kompleks end flytning på nationalt 
plan og kan betyde, at 
betalingstjenesteudbyderne må tilpasse og 
forbedre deres interne procedurer, bør der 
være længere frister for flytning på tværs 
af grænserne. Hvorvidt det er nødvendigt 
at opretholde forskellige tidsfrister, bør 
vurderes i forbindelse med den fornyede 
gennemgang af det foreslåede direktiv.

Proceduren for flytning af en 
betalingskonto til en anden 
betalingstjenesteudbyder bør være klar og 
hurtig. Eventuelle gebyrer, som 
betalingstjenesteudbyderne opkræver i 
forbindelse med flytningsservice, bør 
modsvare de udgifter, de faktisk afholder.

Or. en

Ændringsforslag 73
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Der bør i alle medlemsstater 
indføres omdirigeringstjenester i tilfælde 
af flytning. Kommissionen bør foretage en 
foreløbig undersøgelse med henblik på 
oprettelse af et system til sikring af et EU-
omfattende betalingskontonummer.

Or. en

Ændringsforslag 74
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) For at lette flytning af 
betalingskonti på lang sigt er 
kontonummerportabilitet på EU-plan en 
nødvendighed. Kommissionen bør have 
bemyndigelse til at foretage en dybtgående 
cost-benefit-analyse og 
gennemførlighedsundersøgelse af 
kontonummerportabilitet i forbindelse 
med betalinger på EU-plan med henblik 
på at udarbejde en teknisk gennemførlig 
og effektiv måde, hvorpå denne politik 
kan indføres inden for de næste år. I 
mellemtiden bør der indføres 
omdirigeringstjenester i alle 
medlemsstater som en mellemløsning.

Or. en

Ændringsforslag 75
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, og som ikke har en 
betalingskonto i en bestemt medlemsstat, 
bør kunne åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i den 
pågældende medlemsstat. For at sikre den 
bredest mulige adgang til sådanne konti 
bør forbrugerne kunne oprette og anvende 
en sådan konto, uanset deres økonomiske 
situation, f.eks. arbejdsløshed eller 
personlig konkurs, og bopæl. Retten til at 
oprette og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner i en hvilken som helst 
medlemsstat bør desuden indrømmes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme16, særlig hvad angår procedurer 
i forbindelse med kundelegitimation. 
__________________ __________________
16 EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15. 16 EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15.

Or. en

Ændringsforslag 76
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, og som ikke har en 
betalingskonto i en bestemt medlemsstat, 
bør kunne åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i den 
pågældende medlemsstat. For at sikre den 
bredest mulige adgang til sådanne konti 
bør forbrugerne kunne oprette og anvende 
en sådan konto, uanset deres økonomiske 
situation, f.eks. arbejdsløshed eller 
personlig konkurs, og bopæl. Retten til at 
oprette og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner i en hvilken som helst 
medlemsstat bør desuden indrømmes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme16, særlig hvad angår procedurer 
i forbindelse med kundelegitimation.

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, og som ikke har en 
betalingskonto i en bestemt medlemsstat, 
bør kunne åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i den 
pågældende medlemsstat. For at sikre den 
bredest mulige adgang til sådanne konti 
bør forbrugerne kunne oprette og anvende 
en sådan konto, uanset deres økonomiske 
situation og bopæl. I dag er det nødvendigt 
at have adgang til en bankkonto for at 
deltage fuldt og helt i det finansielle og 
sociale samfund. Forbrugere uden 
bankkonto er tvunget til at bruge 
kontanter, hvilket ikke blot begrænser 
deres valg af betalingsmetoder og er med 
til at udelukke dem fra elektroniske 
transaktioner, men også er dyrere. Retten 
til at oprette og anvende en betalingskonto 
med basale funktioner i en hvilken som 
helst medlemsstat bør desuden indrømmes 
i overensstemmelse med betingelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme16, særlig hvad angår procedurer 
i forbindelse med kundelegitimation.

__________________ __________________
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16 EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15. 16 EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15.

Or. en

Ændringsforslag 77
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, og som ikke har en 
betalingskonto i en bestemt medlemsstat,
bør kunne åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i den 
pågældende medlemsstat. For at sikre den 
bredest mulige adgang til sådanne konti 
bør forbrugerne kunne oprette og anvende 
en sådan konto, uanset deres økonomiske 
situation, f.eks. arbejdsløshed eller 
personlig konkurs, og bopæl. Retten til at 
oprette og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner i en hvilken som helst 
medlemsstat bør desuden indrømmes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme16, særlig hvad angår procedurer 
i forbindelse med kundelegitimation.

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, og som ikke har en 
betalingskonto i en bestemt medlemsstat, 
bør kunne åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i den 
pågældende medlemsstat. For at sikre den 
bredest mulige adgang til sådanne konti 
bør forbrugerne kunne oprette og anvende 
en sådan konto, uanset deres økonomiske 
situation, f.eks. niveauet for og 
regelmæssigheden af deres indtægter,
beskæftigelse og kredithistorik samt deres 
personlige historik osv. Retten til at oprette 
og anvende en betalingskonto med basale 
funktioner i en hvilken som helst 
medlemsstat bør desuden indrømmes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme16, særlig hvad angår procedurer 
i forbindelse med kundelegitimation.

__________________ __________________
16 EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15. 16 EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15.

Or. en

Ændringsforslag 78
Birgit Collin-Langen
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Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, og som ikke har en 
betalingskonto i en bestemt medlemsstat, 
bør kunne åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i den 
pågældende medlemsstat. For at sikre den 
bredest mulige adgang til sådanne konti 
bør forbrugerne kunne oprette og anvende 
en sådan konto, uanset deres økonomiske 
situation, f.eks. arbejdsløshed eller 
personlig konkurs, og bopæl. Retten til at 
oprette og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner i en hvilken som helst 
medlemsstat bør desuden indrømmes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme16, særlig hvad angår procedurer 
i forbindelse med kundelegitimation.

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, og som ikke har en 
betalingskonto i en bestemt medlemsstat, 
bør kunne åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i den 
pågældende medlemsstat, såfremt de ikke 
allerede har en betalingskonto i en anden 
medlemsstat. For at sikre den bredest 
mulige adgang til sådanne konti bør 
forbrugerne kunne oprette og anvende en 
sådan konto, uanset deres økonomiske 
situation, f.eks. arbejdsløshed eller 
personlig konkurs, og bopæl. Retten til at 
oprette og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner i en hvilken som helst 
medlemsstat bør desuden indrømmes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme16, særlig hvad angår procedurer 
i forbindelse med kundelegitimation.

__________________ __________________
16 EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15. 16 EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15.

Or. de

Ændringsforslag 79
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne bør sikre, at mindst 
én betalingstjenesteudbyder tilbyder 
forbrugerne en betalingskonto med basale 
funktioner. Adgangen hertil bør ikke være 

(28) Medlemsstaterne bør sikre, at alle 
betalingstjenesteudbydere tilbyder 
forbrugerne en betalingskonto med basale 
funktioner. Adgangen hertil bør ikke være 
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for vanskelig og bør ikke indebære 
uforholdsmæssigt store udgifter for 
forbrugerne. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne tage højde for faktorer 
såsom beliggenheden af de udpegede 
betalingstjenesteudbydere på deres 
område. For at mindske risikoen for, at 
forbrugere bliver økonomisk ekskluderet, 
bør medlemsstaterne forbedre den 
generelle viden om økonomiske spørgsmål, 
herunder gennem skoleundervisning, og 
bekæmpe overdreven gældsætning. 
Medlemsstaterne bør endvidere fremme 
betalingstjenesteudbyderes initiativer med 
henblik på at kombinere leveringen af 
betalingskonti med basale funktioner med 
bevidstgørelse om økonomiske forhold.

for vanskelig og bør ikke indebære 
uforholdsmæssigt store udgifter for 
forbrugerne. For at mindske risikoen for, at 
forbrugere bliver økonomisk ekskluderet, 
bør medlemsstaterne forbedre den 
generelle viden om økonomiske spørgsmål, 
herunder gennem skoleundervisning, og 
bekæmpe overdreven gældsætning. 
Medlemsstaterne bør endvidere fremme 
betalingstjenesteudbyderes initiativer med 
henblik på at kombinere leveringen af 
betalingskonti med basale funktioner med 
bevidstgørelse om økonomiske forhold.

Or. en

Ændringsforslag 80
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne bør sikre, at mindst 
én betalingstjenesteudbyder tilbyder 
forbrugerne en betalingskonto med basale 
funktioner. Adgangen hertil bør ikke være 
for vanskelig og bør ikke indebære 
uforholdsmæssigt store udgifter for 
forbrugerne. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne tage højde for faktorer 
såsom beliggenheden af de udpegede 
betalingstjenesteudbydere på deres 
område. For at mindske risikoen for, at 
forbrugere bliver økonomisk ekskluderet, 
bør medlemsstaterne forbedre den 
generelle viden om økonomiske spørgsmål, 
herunder gennem skoleundervisning, og 
bekæmpe overdreven gældsætning. 
Medlemsstaterne bør endvidere fremme 
betalingstjenesteudbyderes initiativer med 
henblik på at kombinere leveringen af 
betalingskonti med basale funktioner med 

(28) Medlemsstaterne bør sikre, at banker, 
der er aktive inden for 
detailbankvirksomhed, tilbyder 
forbrugerne en betalingskonto med basale 
funktioner. Adgangen hertil bør ikke være 
for vanskelig og bør ikke indebære 
uforholdsmæssigt store udgifter for 
forbrugerne. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne sikre, at undtagelser 
udelukkende baseres på kravene i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme, særlig hvad angår procedurer 
i forbindelse med kundelegitimation. For 
at mindske risikoen for, at forbrugere 
bliver økonomisk ekskluderet, bør 
medlemsstaterne forbedre den generelle 
viden om økonomiske spørgsmål, herunder 
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bevidstgørelse om økonomiske forhold. gennem skoleundervisning, og bekæmpe 
overdreven gældsætning. Medlemsstaterne 
bør endvidere fremme 
betalingstjenesteudbyderes initiativer med 
henblik på at kombinere leveringen af 
betalingskonti med basale funktioner med 
bevidstgørelse om økonomiske forhold.

Or. en

Ændringsforslag 81
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne bør sikre, at mindst 
én betalingstjenesteudbyder tilbyder
forbrugerne en betalingskonto med basale 
funktioner. Adgangen hertil bør ikke være 
for vanskelig og bør ikke indebære
uforholdsmæssigt store udgifter for 
forbrugerne. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne tage højde for faktorer 
såsom beliggenheden af de udpegede 
betalingstjenesteudbydere på deres område. 
For at mindske risikoen for, at forbrugere 
bliver økonomisk ekskluderet, bør 
medlemsstaterne forbedre den generelle 
viden om økonomiske spørgsmål, herunder 
gennem skoleundervisning, og bekæmpe 
overdreven gældsætning. Medlemsstaterne 
bør endvidere fremme 
betalingstjenesteudbyderes initiativer med 
henblik på at kombinere leveringen af 
betalingskonti med basale funktioner med 
bevidstgørelse om økonomiske forhold.

(28) Medlemsstaterne bør sikre, at 
forbrugerne tilbydes en betalingskonto med 
basale funktioner af alle 
betalingstjenesteudbydere, der tilbyder 
betalingskonti, som mindst omfatter de 
tjenester, der står opført i artikel 16, 
stk. 1, som en integreret del af deres 
almindelige virksomhed. Forbrugere, 
herunder studerende, arbejdere og 
hjemløse uden fast adresse, der opholder 
sig lovligt i Unionen, bør have adgang til 
betalingstjenester i hele Unionen.
Adgangen hertil bør ikke være for 
vanskelig og bør kun indebære et symbolsk 
gebyr for forbrugerne. I den forbindelse 
bør medlemsstaterne tage højde for 
faktorer såsom beliggenheden af de 
udpegede betalingstjenesteudbydere på 
deres område. For at mindske risikoen for, 
at forbrugere bliver økonomisk 
ekskluderet, bør medlemsstaterne forbedre 
den generelle viden om økonomiske 
spørgsmål, herunder gennem 
skoleundervisning, og bekæmpe 
overdreven gældsætning. Medlemsstaterne 
bør endvidere fremme 
betalingstjenesteudbyderes initiativer med 
henblik på at kombinere leveringen af 
betalingskonti med basale funktioner med 
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bevidstgørelse om økonomiske forhold.

Or. en

Ændringsforslag 82
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastsætter regler for 
gennemsigtighed og sammenlignelighed af 
gebyrer, der pålægges forbrugerne i 
forbindelse med betalingskonti, der 
indehaves i Den Europæiske Union, og 
som udbydes af betalingstjenesteudbydere, 
der er etableret i Unionen, samt regler for 
flytning af betalingskonti inden for
Unionen.

1. Dette direktiv fastsætter regler for 
gennemsigtighed og sammenlignelighed af 
gebyrer, der pålægges forbrugerne i 
forbindelse med betalingskonti, der 
indehaves i Den Europæiske Union, og 
som udbydes af betalingstjenesteudbydere, 
der er etableret i Unionen, samt regler for 
flytning af betalingskonti inden for en 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 83
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "lovligt ophold": enhver EU-borger 
eller person fra et tredjeland, der opholder 
sig lovligt i EU, herunder studerende, 
arbejdere og hjemløse uden fast adresse

Or. en

Ændringsforslag 84
Preslav Borissov
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) "tjenesteydelser i forbindelse med 
betalingskonto": alle tjenesteydelser i 
forbindelse med en betalingskonto, 
herunder betalingstjenester

Or. en

Ændringsforslag 85
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "overførende betalingstjenesteudbyder": 
den betalingstjenesteudbyder, der 
overfører oplysningerne om alle eller 
nogle af de tilbagevendende betalinger

g) "overførende betalingstjenesteudbyder": 
den betalingstjenesteudbyder, hvorfra 
forbrugeren skifter betalingskonto

Or. en

Ændringsforslag 86
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "modtagende betalingstjenesteudbyder": 
den betalingstjenesteudbyder, der 
modtager oplysningerne om alle eller 
nogle af de tilbagevendende betalinger 

h) "modtagende betalingstjenesteudbyder": 
den betalingstjenesteudbyder, hvortil 
forbrugeren skifter betalingskonto

Or. en
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Ændringsforslag 87
Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "gebyrer": de omkostninger, forbrugeren 
i givet fald skal betale 
betalingstjenesteudbyderen for ydelse af 
betalingstjenester eller for transaktioner på 
en betalingskonto

k) "gebyrer": de omkostninger, forbrugeren 
i givet fald skal betale 
betalingstjenesteudbyderen for ydelse af 
betalingstjenester eller for transaktioner på 
en betalingskonto; sanktioner og 
omkostninger i forbindelse med 
overtrædelse af aftalemæssige 
forpligtelser betragtes ikke som gebyrer

Or. cs

Ændringsforslag 88
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) "flytning": efter anmodning fra en 
forbruger overførsel fra en 
betalingstjenesteudbyder til en anden af 
oplysningerne om alle eller nogle af de 
stående ordrer om kreditoverførsler, 
tilbagevendende direkte debiteringer og 
tilbagevendende indgående 
kreditoverførsler, der udføres på en 
betalingskonto, med eller uden overførsel 
af den positive saldo fra en betalingskonto 
til en anden eller lukning af den tidligere 
konto

m) "flytning": efter anmodning fra en 
forbruger overførsel fra en 
betalingstjenesteudbyder til en anden af 
oplysningerne om alle eller nogle af de 
stående ordrer om kreditoverførsler, 
tilbagevendende direkte debiteringer og 
tilbagevendende indgående 
kreditoverførsler, der udføres på en 
betalingskonto, med eller uden overførsel 
af den positive saldo fra en betalingskonto 
til en anden eller lukning af den tidligere 
konto; flytning kan kun ske for konti med 
positiv saldo eller nulsaldo

Or. en

Begrundelse

Betalingstjenesteudbyderne bør ikke være forpligtet til at betale forbrugerens gæld eller 
påtage sig forbrugerens kreditrisiko.
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Ændringsforslag 89
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra r a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ra) "arbejdsdag": en dag, hvor de 
pågældende betalingstjenesteudbydere 
holder åbent som påkrævet for 
gennemførelsen af de respektive opgaver i 
nærværende direktiv. 

Or. en

Ændringsforslag 90
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over mindst 20 
betalingstjenester, der tegner sig for
mindst 80 % af de mest repræsentative
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan. Listen skal 
indeholde udtryk og definitioner for hver af 
de identificerede tjenesteydelser.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over
tjenesteydelser i forbindelse med 
betalingskontoen, der tegner sig for 80 % 
af de mest repræsentative tjenesteydelser i 
forbindelse med betalingskontoen, for 
hvilke der opkræves gebyr på nationalt 
plan. Listen skal indeholde udtryk og 
definitioner for hver af de identificerede 
tjenesteydelser. Der skal kun anvendes et 
navn for hver tjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 91
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over mindst 20
betalingstjenester, der tegner sig for mindst 
80 % af de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan. Listen skal 
indeholde udtryk og definitioner for hver af 
de identificerede tjenesteydelser.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over de mest 
repræsentative betalingstjenester, der 
tegner sig for mindst 80 % af de mest 
repræsentative betalingstjenester, for 
hvilke der opkræves gebyr på nationalt 
plan. Listen skal indeholde udtryk og 
definitioner for hver af de identificerede 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 92
Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over mindst 20
betalingstjenester, der tegner sig for mindst 
80 % af de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan. Listen skal 
indeholde udtryk og definitioner for hver af 
de identificerede tjenesteydelser.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over mindst 10
betalingstjenester, der tegner sig for mindst 
60 % af de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan. Listen skal 
indeholde udtryk og definitioner for hver af 
de identificerede tjenesteydelser.

Or. cs

Ændringsforslag 93
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges i 4. Kommissionen tillægges i 
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overensstemmelse med artikel 24 beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter
vedrørende fastlæggelse af en 
standardiseret EU-terminologi for
betalingstjenester, som er fælles for i det 
mindste et flertal af medlemsstaterne, på 
grundlag af de foreløbige lister, der er 
forelagt i medfør af stk. 3. Den 
standardiserede EU-terminologi skal 
omfatte fælles udtryk og definitioner for de 
fælles tjenester.

overensstemmelse med artikel 24 beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter
vedrørende fastlæggelse af en 
standardiseret EU-terminologi for
tjenesteydelser i forbindelse med 
betalingskontoen, som er fælles for i det 
mindste et flertal af medlemsstaterne, på 
grundlag af de foreløbige lister, der er 
forelagt i medfør af stk. 3. Den 
standardiserede EU-terminologi skal 
omfatte fælles udtryk og definitioner for de 
fælles tjenester, idet der angives et enkelt 
navn for hver tjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 94
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere, inden de indgår 
en aftale om en betalingskonto med en 
forbruger, til denne udleverer et 
gebyroplysningsdokument, der indeholder 
listen over de mest repræsentative
tjenester, jf. artikel 3, stk. 5, og gebyrerne 
for hver enkelt tjeneste.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere, i rimelig tid
inden de indgår en aftale om en 
betalingskonto med en forbruger, til denne 
udleverer et gebyroplysningsdokument, der
informerer forbrugeren og indeholder 
listen over alle tjenester i forbindelse med 
betalingskontoen og gebyrerne for hver 
enkelt tjeneste. Såfremt der sker 
ændringer, skal forbrugeren informeres 
grundigt herom.

Or. en

Ændringsforslag 95
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilbydes en eller flere af de i stk. 1 
omhandlede tjenester som en del af en 
pakke af finansielle tjenesteydelser, skal 
det af gebyroplysningsdokumentet fremgå, 
hvilke af de i stk. 1 omhandlede 
tjenesteydelser der er omfattet af pakken,
hvad gebyret for hele pakken er, og hvad 
gebyret for tjenester, som ikke er 
omhandlet i stk. 1, i givet fald er.

2. Tilbydes en eller flere af de i stk. 1 
omhandlede tjenesteydelser i forbindelse 
med betalingskontoen som en del af en 
pakke af finansielle tjenesteydelser, skal 
det af gebyroplysningsdokumentet fremgå, 
hvilke af de i stk. 1 omhandlede 
tjenesteydelser der er omfattet af pakken, 
hvad gebyret for hele pakken er, og hvad 
gebyret for tjenester, som ikke er 
omhandlet i stk. 1, i givet fald er.

Or. en

Ændringsforslag 96
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilbydes en eller flere af de i stk. 1 
omhandlede tjenester som en del af en 
pakke af finansielle tjenesteydelser, skal 
det af gebyroplysningsdokumentet fremgå, 
hvilke af de i stk. 1 omhandlede 
tjenesteydelser der er omfattet af pakken, 
hvad gebyret for hele pakken er, og hvad 
gebyret for tjenester, som ikke er 
omhandlet i stk. 1, i givet fald er.

2. Tilbydes en eller flere af de i stk. 1 
omhandlede tjenester som en del af en 
pakke af finansielle tjenesteydelser, skal 
det af gebyroplysningsdokumentet fremgå, 
hvilke af de i stk. 1 omhandlede 
tjenesteydelser der er omfattet af pakken, 
hvad gebyret for hele pakken er, hvorvidt 
det er muligt at købe dele af pakken 
separat, og hvad gebyret for tjenester, som 
ikke er omhandlet i stk. 1, i givet fald er.

Or. en

Ændringsforslag 97
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilbydes en eller flere af de i stk. 1 
omhandlede tjenester som en del af en 

2. Tilbydes en eller flere af de i stk. 1 
omhandlede tjenester som en del af en 
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pakke af finansielle tjenesteydelser, skal 
det af gebyroplysningsdokumentet fremgå, 
hvilke af de i stk. 1 omhandlede
tjenesteydelser der er omfattet af pakken,
hvad gebyret for hele pakken er, og hvad 
gebyret for tjenester, som ikke er
omhandlet i stk. 1, i givet fald er.

pakke af betalingstjenester, skal det af 
gebyroplysningsdokumentet fremgå, hvad 
gebyret for hele pakken er, hvilke 
tjenesteydelser der er omfattet af pakken, 
og hvad gebyret for tjenester, som ikke er
omfattet af det samlede gebyr, i givet fald 
er.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere, hvilke oplysninger 
gebyroplysningsdokumentet bør indeholde.

Ændringsforslag 98
António Fernando Correia de Campos

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at
betalingstjenesteudbydere stiller et glossar 
over mindst den i artikel 1 omhandlede 
liste over betalingstjenester med tilhørende 
definitioner til rådighed for forbrugerne.

4. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder, der er 
omhandlet i artikel 20, udarbejder et
fælles glossar over mindst den i artikel 1
omhandlede liste over betalingstjenester 
med tilhørende definitioner og stiller det til 
rådighed for betalingstjenesteudbyderne, 
som efterfølgende stiller det til rådighed 
for forbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag 99
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Betalingstjenesteudbyderne opfylder 
de ovennævnte forpligtelser senest 12 
måneder efter offentliggørelsen af den 
standardiserede EU-liste i henhold til 
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artikel 3, stk. 5, og vedtagelsen af 
gennemførelsesretsakten i henhold til stk. 
7 i denne bestemmelse.

Or. en

Ændringsforslag 100
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere mindst en gang 
om året udleverer en opgørelse til 
forbrugerne over alle de gebyrer, der er 
opkrævet i forbindelse med deres 
betalingskonto.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere mindst en gang 
om året efter anmodning udleverer en 
opgørelse til forbrugerne over alle de 
gebyrer, der er opkrævet i forbindelse med 
deres betalingskonto. Denne opgørelse kan 
formidles til forbrugerne i elektronisk 
form eller i papirform efter aftale mellem 
parterne.

Or. en

Ændringsforslag 101
António Fernando Correia de Campos

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere mindst en gang 
om året udleverer en opgørelse til 
forbrugerne over alle de gebyrer, der er 
opkrævet i forbindelse med deres 
betalingskonto.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere helst månedligt, 
dog mindst hvert kvartal, pr. brev eller e-
mail, hvis kontohaveren har det 
onlinebanksystem, der er forbundet med 
kontoen, vederlagsfrit udleverer en 
opgørelse til forbrugerne over alle de 
gebyrer, der er opkrævet i forbindelse med 
deres betalingskonto.

Or. en
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Ændringsforslag 102
Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere mindst en gang 
om året udleverer en opgørelse til 
forbrugerne over alle de gebyrer, der er 
opkrævet i forbindelse med deres 
betalingskonto.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere mindst en gang 
om året udleverer en elektronisk opgørelse 
til forbrugerne over alle de gebyrer, der er 
opkrævet i forbindelse med deres 
betalingskonto.

Or. cs

Ændringsforslag 103
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal sikre, at 
forbrugerne informeres på en omfattende 
måde og i god tid i skriftlig eller 
elektronisk form, når en serviceudbyder 
har til hensigt at forhøje sine gebyrer, 
inden årsopgørelsen offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 104
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det gebyr, der er opkrævet for hver 
enkelt tjeneste, det antal gange, tjenesten 
blev anvendt i den relevante periode, og 

a) det gebyr, der er opkrævet for hver 
enkelt tjeneste, eller, hvis der er tale om en 
pakke, gebyret for hele pakken, idet den 
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datoen for anvendelsen af tjenesten anses som en samlet tjeneste, det antal 
gange, tjenesten blev anvendt i den 
relevante periode, og datoen for 
anvendelsen af tjenesten

Or. en

Ændringsforslag 105
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det samlede påløbne gebyrbeløb for hver 
tjeneste, som blev ydet i den relevante 
periode

b) det samlede påløbne gebyrbeløb for hver 
tjeneste eller pakke af tjenester, som blev 
ydet i den relevante periode

Or. en

Ændringsforslag 106
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det samlede påløbne gebyrbeløb for alle 
tjenester, som blev ydet i den relevante 
periode.

c) det samlede påløbne gebyrbeløb for alle 
tjenester eller pakke af tjenester, som blev 
ydet i den relevante periode.

Or. en

Ændringsforslag 107
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) det antal dage, kontoen var 
overtrukket, de anvendte rentesatser og de 
samlede betalte renter i den relevante 
periode.

Or. en

Ændringsforslag 108
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne skal sikre, at 
forbrugerne advares i god tid, når en 
betalingstjenesteudbyder har til hensigt at 
forhøje sine gebyrer, inden årsopgørelsen 
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 109
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere i deres 
aftaleoplysninger og kommercielle 
oplysninger, når det er relevant, anvender 
de udtryk og definitioner, der er omfattet af 
listen over de mest repræsentative
betalingstjenester, jf. artikel 3, stk. 5.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere i deres 
aftaleoplysninger og kommercielle 
oplysninger anvender de udtryk og 
definitioner, der er omfattet af listen over 
de mest repræsentative tjenesteydelser i 
forbindelse med betalingskontoen, jf. 
artikel 3, stk. 5.

Or. en
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Ændringsforslag 110
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere i deres 
aftaleoplysninger og kommercielle 
oplysninger, når det er relevant, anvender 
de udtryk og definitioner, der er omfattet af 
listen over de mest repræsentative 
betalingstjenester, jf. artikel 3, stk. 5.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere i deres 
aftaleoplysninger og kommercielle 
oplysninger, når det er relevant, anvender 
de udtryk og definitioner, der er omfattet af 
listen over alle tjenesteydelser i 
forbindelse med betalingskontoen, jf. 
artikel 3, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 111
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingstjenesteudbydere kan også 
anvende handelsnavne for deres 
tjenesteydelser i deres aftaleoplysninger og 
kommercielle oplysninger, forudsat at de, 
når det er relevant, gør opmærksom på de 
hertil svarende udtryk i den i artikel 3, stk.
5, omhandlede liste. 
Betalingstjenesteudbydere må ikke 
anvende handelsnavne i 
gebyroplysningsdokumentet og 
gebyropgørelsen.

2. Betalingstjenesteudbydere kan også 
anvende handelsnavne for deres 
tjenesteydelser i deres aftaleoplysninger og 
kommercielle oplysninger, forudsat at de, 
når det er relevant, gør opmærksom på de 
hertil svarende udtryk i den i artikel 3, stk.
1, omhandlede liste over alle 
tjenesteydelser i forbindelse med 
betalingskontoen. 
Betalingstjenesteudbydere må ikke 
anvende handelsnavne i 
gebyroplysningsdokumentet og 
gebyropgørelsen.

Or. en
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Ændringsforslag 112
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være operationelt uafhængige af 
betalingstjenesteudbydere

a) være operationelt uafhængige af 
betalingstjenesteudbydere; oplysninger om 
ejeren og udbyderen af webstedet bør 
være let tilgængelige og synlige

Or. en

Ændringsforslag 113
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) være upartisk og klart opstille de 
krav, der er bestemmende for en 
betalingskonto, der anbefales til en 
betalingstjenestebruger

Or. en

Ændringsforslag 114
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ab) ikke vise reklamer fra 
betalingstjenesteudbydere, deres agenter, 
filialer eller mærker på webstedet eller 
sammenligningssider

Or. en
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Ændringsforslag 115
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) levere ajourførte oplysninger c) levere ajourførte, nøjagtige og 
brugervenlige oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 116
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) give et tilstrækkelig bredt overblik over 
markedet for betalingskonti

d) give et tilstrækkelig bredt overblik over 
markedet for betalingskonti og udlevere 
oplysninger om omfanget af den 
markedsandel, som webstedet dækker

Or. en

Ændringsforslag 117
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) råde over systemer til undgåelse af 
interessekonflikter med henblik på at 
sikre, at ethvert direkte eller indirekte 
ejerskab eller forretningsforbindelser ikke 
forhindrer opfyldelsen af de i dette stykke 
omhandlede betingelser



AM\1006208DA.doc 29/54 PE521.598v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 118
Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Er der ikke akkrediteret noget websted i 
henhold til stk. 2, sikrer medlemsstaterne, 
at der oprettes et websted, som drives af 
den i artikel 20 omhandlede kompetente 
myndighed eller en anden kompetent 
offentlig myndighed. Er der akkrediteret 
et websted i henhold til stk. 2, kan 
medlemsstaterne beslutte at oprette et 
yderligere websted, som drives af den i 
artikel 20 omhandlede kompetente 
myndighed eller en anden kompetent 
offentlig myndighed. Websteder, der 
drives af en kompetent myndighed i 
medfør af stk. 1, skal opfylde kravene i 
stk. 2, litra a) til e).

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 119
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der tilbyder en 
betalingskonto sammen med en anden 
tjenesteydelse eller et andet produkt som 
en del af en pakke, oplyser forbrugeren om, 
hvorvidt betalingskontoen kan købes 
separat, og giver særskilte oplysninger om 
omkostninger og gebyrer i forbindelse 
med de enkelte produkter og 

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der tilbyder en 
betalingskonto sammen med en anden 
tjenesteydelse eller et andet produkt som 
en del af en pakke, oplyser forbrugeren om
alle produkter og tjenesteydelser i pakken.
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tjenesteydelser i pakken.

Or. en

Begrundelse

I Nederlandene og visse andre lande, som f.eks. Belgien, er det almindelig praksis, at 
forbrugeren betaler et samlet gebyr for en standardbetalingskonto. Hvis omkostningerne 
deles op i tjenester, vil det medføre flere komplikationer og højst sandsynligt flere 
omkostninger for forbrugerne, eftersom de fleste tjenester er transaktionsrelaterede tjenester, 
hvilket betyder, at der således vil blive anvendt et gebyr pr. transaktion. Sammenlignet med 
andre medlemsstater er pakkegebyrer, der omfatter alle standardtjenester, billigst i 
Nederlandene.

Ændringsforslag 120
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der tilbyder en 
betalingskonto sammen med en anden 
tjenesteydelse eller et andet produkt som 
en del af en pakke, oplyser forbrugeren om, 
hvorvidt betalingskontoen kan købes 
separat, og giver særskilte oplysninger om 
omkostninger og gebyrer i forbindelse med 
de enkelte produkter og tjenesteydelser i 
pakken.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der tilbyder en 
betalingskonto sammen med en anden
finansiel tjenesteydelse eller et andet
finansielt produkt som en del af en pakke, 
oplyser forbrugeren om, hvorvidt 
betalingskontoen kan købes separat, og i 
bekræftende fald giver særskilte 
oplysninger om omkostninger og gebyrer i 
forbindelse med de enkelte finansielle
produkter og tjenesteydelser i pakken, for 
så vidt de også kan købes separat.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at skelne mellem betalingskonti, der er en del af en pakke af 
tjenesteydelser, og betalingskonti, der tilbydes sammen med andre finansielle tjenesteydelser, 
som f.eks. forsikringer. Forbrugerne skal oplyses om delene i den pakke, som de køber, og om 
omkostningerne i forbindelse med pakken samt de yderligere omkostninger i forbindelse med 
de finansielle ydelser, der også kan købes separat.
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Ændringsforslag 121
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Køb af en andel af et andelsselskab er 
ikke et produkt eller en tjenesteydelse i 
henhold til stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Mange forbrugere organiserer sig i andelsbanker med henblik på at håndtere deres 
finansielle anliggender. Da andelsselskabers væsen består i, at brugere også er medlemmer 
af andelsselskabet, kræver nogle andelsbanker medlemskab for at åbne en løbende konto. Da 
EU bl.a. støtter selskabsformen andelsselskab gennem statutten for det europæiske 
andelsselskab, er forbindelsen mellem åbning af en konto og medlemskab ikke nogen 
ikketilladt forbindelse.

Ændringsforslag 122
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Bestemmelserne om flytning som fastlagt i 
kapitel III finder kun anvendelse på 
flytning af betalingskonti inden for en 
medlemsstat. Hver medlemsstat sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere yder 
flytningsservice som beskrevet i artikel 10 
til alle forbrugere, der har en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder på dens område.

Or. en

Ændringsforslag 123
Wim van de Camp
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 124
Cornelis de Jong

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår flytning mellem 
indenlandske betalingstjenesteudbydere 
kan medlemsstaterne opretholde eller 
fastlægge regler, som afviger fra dem, der 
skitseres i artikel 10, hvis dette medfører 
en effektivitet, der klart er i forbrugerens 
interesse. Dette gælder navnlig 
eksisterende flytningsservicesystemer.

Or. en

Ændringsforslag 125
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest en bankdag efter modtagelsen af 
den i stk. 2 omhandlede tilladelse anmoder 

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

anmoder den modtagende 
betalingstjenesteudbyder den overførende 
betalingstjenesteudbyder om at:

Or. en

Ændringsforslag 126
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) indføre en mekanisme til automatisk 
omdirigering af stående ordrer og direkte 
debiteringer til forbrugerens konto hos 
den modtagende betalingstjenesteudbyder 
i en periode på mindst et år
(Dette stykke er (-a). Dette stykke skal 
indsættes før stk. (a).)

Or. en

Ændringsforslag 127
Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) lukke betalingskontoen d) lukke betalingskontoen vederlagsfrit 

Or. en

Ændringsforslag 128
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 129
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

En fælleseuropæisk flytningsinfrastruktur ville være omkostningskrævende og meget vanskelig 
at gennemføre på grund af en række praktiske udfordringer, herunder de meget høje 
omkostninger i forbindelse med etablering af automatiserede procedurer i hele EU (herunder 
landene uden for euroområdet), sprogbarrierer (herunder forskelle i Grækenlands, Cyperns 
og Bulgariens respektive alfabeter), valutakursrisici, omregning af konti og kontofuldmagter 
på tværs af flere valutaer (herunder landene uden for euroområdet), samt at det sikres, at 
forpligtelserne i forbindelse med forsikringsaftaler overholdes. En sådan infrastruktur er 
unødvendig, ikke blot på grund af manglende aktuel efterspørgsel, men også på grund 
tjenestens manglende berettigelse, eftersom kunden normalt skifter tjenesteudbyder og/eller 
kreditor, når han/hun flytter til et andet land. Hvad angår sammenhængen med det fælles 
eurobetalingsområde (SEPA) foreslås det, at flytningsservicen kun skal være gældende inden 
for en medlemsstat.

Ændringsforslag 130
Preslav Borissov
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 131
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 132
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
gebyrer, som den overførende 
betalingstjenesteudbyder afkræver 
forbrugeren for opsigelse af 
betalingskontoen hos den pågældende 

udgår
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udbyder, fastlægges i overensstemmelse 
med artikel 45, stk. 2, i direktiv 
2007/64/EF.

Or. en

Ændringsforslag 133
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne sikrer, at den 
overførende betalingstjenesteudbyder ikke
afkræver forbrugeren gebyrer for opsigelse 
af betalingskontoen hos den pågældende 
udbyder.

Or. en

Ændringsforslag 134
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 135
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 136
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 137
Catherine Stihler
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 138
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, der 
har lovligt ophold i Unionen, ikke 
forskelsbehandles på grundlag af 
nationalitet eller bopæl, når de ansøger om 
eller anvender en betalingskonto i 
Unionen. Det at have en basal 
betalingskonto bør på ingen måde 
medføre forskelsbehandling. 
Forskelsbehandling i form af f.eks. et kort 
med et andet udseende, en anderledes 
konto eller et anderledes kortnummer er 
ikke tilladt.

Or. en

Ændringsforslag 139
Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 udgår
Retten til at oprette og anvende en 
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betalingskonto med basale funktioner
1. Medlemsstaterne sikrer, at mindst én 
betalingstjenesteudbyder på deres område 
tilbyder forbrugerne en betalingskonto 
med basale funktioner. Medlemsstaterne 
sikrer, at betalingskonti med basale 
funktioner ikke kun tilbydes af 
betalingstjenesteudbydere, der 
udelukkende stiller kontoen til rådighed 
som en internetbankydelse. 
2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, har ret 
til at åbne og anvende en betalingskonto 
med basale funktioner hos den eller de 
betalingstjenesteudbydere, der er 
identificeret i medfør af stk. 1. En sådan 
ret gælder uanset forbrugerens bopæl. 
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugeren. Inden en 
betalingstjenesteudbyder åbner en 
betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne, om forbrugeren har 
en betalingskonto i landet eller ej.
3. Betalingstjenesteudbydere må ikke 
afslå en ansøgning om adgang til at 
oprette og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner, undtagen i følgende 
tilfælde:
a) forbrugeren har allerede en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder på samme 
område, som giver ham/hende mulighed 
for at anvende de i artikel 17, stk. 1, 
anførte betalingstjenester
b) de i kapitel II i direktiv 2005/60 
fastsatte krav er ikke opfyldt. 
4. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbyderen i de i stk. 3 
nævnte tilfælde straks meddeler 
forbrugeren afslaget, skriftligt og 
vederlagsfrit, medmindre dette ville være i 
strid med målene om national sikkerhed 
og offentlig orden.
5. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbyderen i det i stk. 3, 
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litra b), anførte tilfælde træffer passende 
foranstaltninger i henhold til kapitel III i 
direktiv 2005/60.
6. Medlemsstaterne sikrer, at adgang til at 
oprette og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner ikke gøres betinget af 
køb af yderligere tjenester.

Or. cs

Ændringsforslag 140
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 141
Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sikrer, at mindst én 
betalingstjenesteudbyder på deres område 
tilbyder forbrugerne en betalingskonto med 
basale funktioner.
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udelukkende stiller kontoen til rådighed 
som en internetbankydelse. 

Or. cs

Ændringsforslag 142
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 143
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at når en 
forbruger får afslag på en betalingskonto 
på det frie marked, skal 
betalingstjenesteudbyderens brev med 
afslaget indeholde en obligatorisk 
oplysning om den lovfæstede ret til en 
betalingskonto med basale funktioner og 
det alternative tvistbilæggelsesorgan og 
dettes kontaktoplysninger.

Or. en
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Ændringsforslag 144
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 145
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 146
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, har ret til 
at åbne og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner hos den eller de 
betalingstjenesteudbydere, der er 
identificeret i medfør af stk. 1. En sådan ret 
gælder uanset forbrugerens bopæl. 
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugeren. Inden en 
betalingstjenesteudbyder åbner en 
betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne, at forbrugeren ikke 
allerede har en betalingskonto i landet. I 
dette øjemed kan forbrugeren indlevere en 
tro og love-erklæring eller en erklæring 
fra en finansiel institution, som bekræfter, 
at forbrugeren har fået afslag på at åbne 
en almindelig betalingskonto, til 
betalingstjenesteudbyderen.

Or. en

Begrundelse

Grundet databeskyttelseshensyn er det er tvivlsomt, om betalingstjenesteudbydere kan eller 
bør have mulighed for at kontrollere, om forbrugerne har en betalingskonto på deres område. 
Derfor bør de acceptere en tro og love-erklæring fra forbrugeren, der bekræfter, at han/hun 
ikke allerede har en betalingskonto, eller en erklæring fra mindst en finanasiel institution, der 
bekræfter, at forbrugeren har fået afslag på en sådan betalingskonto. 
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Ændringsforslag 147
Cornelis de Jong

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal sikre, at sårbare 
grupper i samfundet såsom de hjemløse 
samt analfabeter og personer med svage 
læsefærdigheder og ældre skal støttes 
aktivt ved åbning af basale betalingskonti 
ved bl.a. at fremme aftalememoranda 
mellem banksektoren og ikkestatslige 
organisationer, der har forpligtet sig til at 
støtte disse sårbare grupper.

Or. en

Ændringsforslag 148
Preslav Borissov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) såfremt der er påvist lovovertrædelser 
såsom svig.

Or. en

Ændringsforslag 149
Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) forbrugeren har allerede en 
betalingskonto med basale funktioner i en 
anden medlemsstat.
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Or. de

Ændringsforslag 150
Othmar Karas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. forbrugeren har afgivet forkerte 
oplysninger med henblik på at åbne en 
betalingskonto med basale funktioner og 
ville være blevet nægtet retten til at åbne 
en sådan konto ved afgivelse af de rigtige 
oplysninger 

Or. en

Ændringsforslag 151
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 152
Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 udgår
Kendetegn for en betalingskonto med 
basale funktioner
1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingskonto med basale funktioner 
omfatter følgende betalingstjenester:
a) tjenester, der gør det muligt at oprette, 
anvende og lukke en betalingskonto
b) tjenester, der gør det muligt at indsætte 
penge på en betalingskonto
c) tjenester, der gør det muligt at hæve 
kontanter i Unionen fra en betalingskonto
d) udførelse af følgende 
betalingstransaktioner i Unionen:
1) direkte debiteringer
2) betalingstransaktioner med et 
betalingskort, herunder onlinebetalinger
3) kreditoverførsler.
2. For alle de i stk. 1 nævnte tjenester 
fastlægger medlemsstaterne et 
minimumsantal af transaktioner, der vil 
blive ydet forbrugeren for det eventuelle 
gebyr, jf. artikel 17. Dette minimumsantal 
skal være rimeligt og i overensstemmelse 
med almindelig kommerciel praksis i den 
pågældende medlemsstat.
3. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren 
kan styre og initiere 
betalingstransaktioner fra sin 
betalingskonto med basale funktioner via 
betalingstjenesteudbyderens internetbank, 
hvis en sådan forefindes
4. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren 
ikke tilbydes kassekredit i forbindelse med 
betalingskontoen med basale funktioner.

Or. cs
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Ændringsforslag 153
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren 
ikke tilbydes kassekredit som en del af 
betalingskontoens basale funktioner.

Or. fr

Ændringsforslag 154
Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 udgår
Tilhørende gebyrer
1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder de i 
artikel 16 nævnte tjenester vederlagsfrit 
eller til et rimeligt gebyr.
2. Medlemsstaterne sikrer, at de gebyrer, 
der pålægges forbrugeren ved manglende 
overholdelse af forpligtelserne i 
rammeaftalen, er rimelige.
3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder fastsætter, hvad 
der udgør et rimeligt gebyr, ud fra ét eller 
flere af følgende kriterier:
a) de nationale indkomstniveauer
b) de gennemsnitlige gebyrer for 
betalingskonti i den pågældende 
medlemsstat
c) de samlede omkostninger, som er
forbundet med tilrådighedsstillelse af en 
betalingskonto med basale funktioner
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d) de nationale forbrugerpriser.
4. EBA udarbejder retningslinjer i medfør 
af artikel 16 i forordning (EU) nr. 
1093/2010 for at bistå de kompetente 
myndigheder. 

Or. cs

Ændringsforslag 155
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 156
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder de i 
artikel 16 nævnte tjenester vederlagsfrit.

Or. fr

Ændringsforslag 157
Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1



AM\1006208DA.doc 49/54 PE521.598v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. cs

Ændringsforslag 158
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. fr

Ændringsforslag 159
Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 udgår
Rammeaftaler og opsigelse
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1. Rammeaftaler, der giver adgang til at 
oprette og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner, er omfattet af 
bestemmelserne i direktiv 2007/64/EF, 
medmindre andet er anført i stk. 2 og 3.
2. En betalingstjenesteudbyder kan opsige 
en rammeaftale ensidigt, hvis mindst en af 
følgende betingelser er opfyldt:
a) forbrugeren har forsætligt anvendt 
kontoen til kriminelle handlinger
b) der har ikke været nogen transaktioner 
på kontoen i over 12 på hinanden 
følgende måneder
c) forbrugeren har bevidst afgivet forkerte 
oplysninger med henblik på at åbne en 
betalingskonto med basale funktioner i 
tilfælde, hvor de rigtige oplysninger ville 
have medført afslag
d) forbrugeren har ikke længere lovligt 
ophold i Unionen eller har efterfølgende 
åbnet en anden betalingskonto i den 
medlemsstat, hvor han allerede havde en 
betalingskonto med basale funktioner.
3. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der opsiger en 
aftale om en betalingskonto med basale 
funktioner, meddeler forbrugeren 
begrundelsen for opsigelsen skriftligt og 
vederlagsfrit, mindst to måneder inden 
opsigelsen får virkning.

Or. cs

Ændringsforslag 160
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbrugeren har forsætligt anvendt 
kontoen til kriminelle handlinger

a) forbrugeren har forsætligt anvendt 
kontoen til kriminelle handlinger, 
hvidvaskning af penge eller finansiering 



AM\1006208DA.doc 51/54 PE521.598v01-00

DA

af terrorisme

Or. fr

Ændringsforslag 161
Preslav Borissov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 162
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) der har ikke været nogen transaktioner 
på kontoen i over 12 på hinanden følgende 
måneder på trods af forudgående 
underretning ved to lejligheder, efter hhv. 
10 og 11 måneders inaktivitet

Or. fr

Ændringsforslag 163
Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår
Generelle oplysninger om betalingskonti 
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med basale funktioner
1. Medlemsstaterne sikrer, at der 
forefindes foranstaltninger til 
bevidstgørelse af den almene befolkning 
om, at der findes betalingskonti med 
basale funktioner, priserne herfor, de 
procedurer, der skal følges for at udøve 
retten til at oprette og anvende 
betalingskonti med basale funktioner, og 
hvordan man får adgang til alternativ 
tvistbilæggelse.
2. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere oplyser 
forbrugerne om de specifikke funktioner, 
der er forbundet med de tilbudte 
betalingskonti med basale funktioner, de 
tilhørende gebyrer og vilkårene for deres 
anvendelse. Medlemsstaterne sikrer 
endvidere, at forbrugeren oplyses om, at 
køb af yderligere tjenester ikke er en 
forudsætning for at kunne oprette og 
anvende en betalingskonto med basale 
funktioner.

Or. cs

Ændringsforslag 164
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 165
Preslav Borissov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne støtter 
uddannelsesinstitutioners og 
rådgivningsinstansers initiativer til at 
forbedre den økonomiske uddannelse med 
henblik på at bekæmpe uforholdsmæssig 
stor gældsætning og mindske risikoen for 
finansiel eksklusion for alle forbrugere. 
Betalingstjenesteudbydere, der tilbyder at 
vejlede og bistå forbrugerne med henblik 
på at opnå ansvarlig økonomisk 
forvaltning af deres midler, bør støttes.

Or. en

Ændringsforslag 166
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en


