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Amendement 68
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Vergelijkingswebsites zijn voor de 
consumenten een effectief middel om op 
een centraal punt de voordelen van de 
verschillende aanbiedingen betreffende 
betaalrekeningen te beoordelen. Zij kunnen 
het juiste evenwicht garanderen tussen het 
feit dat de informatie duidelijk en beknopt, 
maar ook volledig en omvattend moet zijn, 
door de gebruikers in staat te stellen 
wanneer dit voor hen van belang is meer 
gedetailleerde informatie te verkrijgen. Zij 
kunnen eveneens de zoekkosten 
verminderen omdat consumenten geen 
informatie los van de 
betalingsdienstaanbieders zullen hoeven in 
te winnen.

(18) Vergelijkingswebsites zijn voor de 
consumenten een effectief middel om op 
een centraal punt de voordelen van de 
verschillende aanbiedingen betreffende 
betaalrekeningen en van het algemene 
beleid van de banken in termen van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid te 
beoordelen. Zij kunnen het juiste 
evenwicht garanderen tussen het feit dat de 
informatie duidelijk en beknopt, maar ook 
volledig en omvattend moet zijn, door de 
gebruikers in staat te stellen wanneer dit 
voor hen van belang is meer gedetailleerde 
informatie te verkrijgen. Zij kunnen 
eveneens de zoekkosten verminderen 
omdat consumenten geen informatie los 
van de betalingsdienstaanbieders zullen 
hoeven in te winnen.

Or. en

Amendement 69
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om onpartijdige informatie over
bankkosten te verkrijgen, moet aan de 
consumenten toegang worden geboden tot 
vergelijkingswebsites die operationeel 
onafhankelijk van de 
betalingsdienstaanbieders zijn. De lidstaten 
moeten er bijgevolg voor zorgen dat op 
hun respectieve grondgebieden ten minste 

(19) Om onpartijdige informatie over 
bankkosten en over het algemene beleid 
van de banken in termen van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid te 
verkrijgen, moet aan de consumenten 
toegang worden geboden tot 
vergelijkingswebsites die operationeel 
onafhankelijk van de 
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één dergelijke website beschikbaar is. 
Dergelijke vergelijkingswebsites kunnen 
door bevoegde autoriteiten, andere 
overheden en/of erkende private 
ondernemers worden beheerd. De lidstaten 
moeten een vrijwillige erkenningsregeling 
vaststellen waardoor private beheerders 
van vergelijkingswebsites in 
overeenstemming met vastgestelde 
kwaliteitscriteria erkenning kunnen 
aanvragen. Er dient een door een bevoegde 
autoriteit of een andere overheid beheerde 
vergelijkingswebsite te worden opgezet 
indien geen privaat beheerde website is 
erkend. Dergelijke websites moeten 
eveneens aan de kwaliteitscriteria voldoen.

betalingsdienstaanbieders zijn. De lidstaten 
moeten er bijgevolg voor zorgen dat op 
hun respectieve grondgebieden ten minste 
één dergelijke website beschikbaar is. 
Dergelijke vergelijkingswebsites kunnen 
door bevoegde autoriteiten, andere 
overheden en/of erkende private 
ondernemers worden beheerd. De lidstaten 
moeten een vrijwillige erkenningsregeling 
vaststellen waardoor private beheerders 
van vergelijkingswebsites in 
overeenstemming met vastgestelde 
kwaliteitscriteria erkenning kunnen 
aanvragen. Er dient een door een bevoegde 
autoriteit of een andere overheid beheerde 
vergelijkingswebsite te worden opgezet 
indien geen privaat beheerde website is 
erkend. Dergelijke websites moeten 
eveneens aan de kwaliteitscriteria voldoen.

Or. en

Amendement 70
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het is momenteel gebruikelijk dat 
betalingsdienstaanbieders een 
betaalrekening in een pakket met andere 
financiële producten of diensten aanbieden.
Deze praktijk kan voor 
betalingsdienstaanbieders een middel zijn 
om hun aanbod te diversifiëren en met 
elkaar te concurreren, en kan uiteindelijk 
nuttig zijn voor de consumenten. Uit de 
studie die de Commissie in 2009 
betreffende koppelverkoop in de financiële 
sector heeft verricht alsook uit relevante 
raadplegingen en consumentenklachten is 
echter gebleken dat 
betalingsdienstaanbieders bankrekeningen 
kunnen aanbieden in een pakket met 

(20) Het is momenteel gebruikelijk dat 
betalingsdienstaanbieders een 
betaalrekening in een pakket met andere 
financiële producten of diensten aanbieden.
Deze praktijk kan voor 
betalingsdienstaanbieders een middel zijn 
om hun aanbod te diversifiëren en met 
elkaar te concurreren, en kan uiteindelijk 
nuttig zijn voor de consumenten. Uit de 
studie die de Commissie in 2009 
betreffende koppelverkoop in de financiële 
sector heeft verricht alsook uit relevante 
raadplegingen en consumentenklachten is 
echter gebleken dat 
betalingsdienstaanbieders bankrekeningen 
kunnen aanbieden in een pakket met 
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producten waarom de klanten niet hebben 
verzocht en die niet essentieel zijn voor 
betaalrekeningen, zoals uitgebreide 
woningverzekering. Bovendien is 
vastgesteld dat deze praktijken de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
prijzen kunnen verminderen, de 
aankoopopties voor consumenten kunnen 
beperken en een negatieve impact op hun 
mobiliteit kunnen hebben. Derhalve 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat 
wanneer betalingsdienstaanbieders 
pakketbetaalrekeningen aanbieden zij aan 
de consumenten afzonderlijk informatie 
verstrekken over de voor de 
betaalrekening geldende kosten en over
elke andere financiële dienst die deel 
uitmaakt van het pakket. Deze 
verplichtingen dienen niet te gelden voor 
diensten die gewoonlijk verband houden 
met het gebruik van de betaalrekening, 
zoals geldopnames, elektronische 
betalingen of betaalkaarten. Als gevolg 
daarvan moeten deze diensten van de 
werkingssfeer van de betrokken bepaling 
worden uitgesloten.

producten waarom de klanten niet hebben 
verzocht en die niet essentieel zijn voor 
betaalrekeningen, zoals uitgebreide 
woningverzekering. Bovendien is 
vastgesteld dat deze praktijken de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
prijzen kunnen verminderen, de 
aankoopopties voor consumenten kunnen 
beperken en een negatieve impact op hun 
mobiliteit kunnen hebben. Derhalve 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat 
wanneer betalingsdienstaanbieders 
pakketbetaalrekeningen aanbieden zij aan 
de consumenten informatie verstrekken 
over de vraag of het mogelijk is de 
onderdelen van het pakket afzonderlijk 
aan te kopen, en, indien dit het geval is, 
afzonderlijk informatie verstrekken over de 
kosten en tarieven van elke financiële 
dienst die deel uitmaakt van het pakket.
Deze verplichtingen dienen niet te gelden 
voor diensten die gewoonlijk verband 
houden met het gebruik van de 
betaalrekening, zoals geldopnames, 
elektronische betalingen of betaalkaarten.
Als gevolg daarvan moeten deze diensten 
van de werkingssfeer van de betrokken 
bepaling worden uitgesloten.

Or. en

Amendement 71
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het is momenteel gebruikelijk dat 
betalingsdienstaanbieders een 
betaalrekening in een pakket met andere 
financiële producten of diensten aanbieden. 
Deze praktijk kan voor 
betalingsdienstaanbieders een middel zijn 
om hun aanbod te diversifiëren en met 

(20) Het is momenteel gebruikelijk dat 
betalingsdienstaanbieders een 
betaalrekening in een pakket met andere 
financiële producten of diensten aanbieden. 
Deze praktijk kan voor 
betalingsdienstaanbieders een middel zijn 
om hun aanbod te diversifiëren en met 
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elkaar te concurreren, en kan uiteindelijk 
nuttig zijn voor de consumenten. Uit de 
studie die de Commissie in 2009 
betreffende koppelverkoop in de financiële 
sector heeft verricht alsook uit relevante 
raadplegingen en consumentenklachten is 
echter gebleken dat 
betalingsdienstaanbieders bankrekeningen 
kunnen aanbieden in een pakket met 
producten waarom de klanten niet hebben 
verzocht en die niet essentieel zijn voor 
betaalrekeningen, zoals uitgebreide 
woningverzekering. Bovendien is 
vastgesteld dat deze praktijken de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
prijzen kunnen verminderen, de 
aankoopopties voor consumenten kunnen 
beperken en een negatieve impact op hun 
mobiliteit kunnen hebben. Derhalve 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat 
wanneer betalingsdienstaanbieders
pakketbetaalrekeningen aanbieden zij aan 
de consumenten afzonderlijk informatie 
verstrekken over de voor de betaalrekening 
geldende kosten en over elke andere 
financiële dienst die deel uitmaakt van het 
pakket. Deze verplichtingen dienen niet te 
gelden voor diensten die gewoonlijk 
verband houden met het gebruik van de 
betaalrekening, zoals geldopnames, 
elektronische betalingen of betaalkaarten. 
Als gevolg daarvan moeten deze diensten 
van de werkingssfeer van de betrokken 
bepaling worden uitgesloten.

elkaar te concurreren, en kan uiteindelijk 
nuttig zijn voor de consumenten. Uit de 
studie die de Commissie in 2009 
betreffende koppelverkoop in de financiële 
sector heeft verricht alsook uit relevante 
raadplegingen en consumentenklachten is 
echter gebleken dat 
betalingsdienstaanbieders bankrekeningen 
kunnen aanbieden in een pakket met 
producten waarom de klanten niet hebben 
verzocht en die niet essentieel zijn voor 
betaalrekeningen, zoals uitgebreide 
woningverzekering. Bovendien is 
vastgesteld dat deze praktijken de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
prijzen kunnen verminderen, de 
aankoopopties voor consumenten kunnen 
beperken en een negatieve impact op hun 
mobiliteit kunnen hebben. Derhalve 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat 
wanneer betalingsdienstaanbieders
betaalrekeningen in een pakket met 
andere financiële diensten aanbieden, zij 
aan de consumenten afzonderlijk 
informatie verstrekken over de voor de 
betaalrekening geldende kosten en over 
elke andere financiële dienst die deel 
uitmaakt van het pakket, voor zover de 
betaalrekening en de andere financiële 
diensten apart kunnen worden 
aangekocht. Deze verplichtingen dienen 
niet te gelden voor diensten die gewoonlijk 
verband houden met het gebruik van de 
betaalrekening, zoals geldopnames, 
elektronische betalingen of betaalkaarten. 
Als gevolg daarvan moeten deze diensten 
van de werkingssfeer van de betrokken 
bepaling worden uitgesloten.

Or. en

Motivering

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen een pakketbetaalrekening in de zin van een 
pakket van betalingsdiensten, en een betaalrekening die in combinatie met andere financiële 
diensten zoals verzekeringen wordt aangeboden. De consumenten moeten worden 
geïnformeerd over de onderdelen van het pakket dat zij kopen, en over de kosten van het 
pakket plus extra kosten voor financiële diensten die ook apart kunnen worden gekocht.
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Amendement 72
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Consumenten zijn alleen gemotiveerd 
om van rekening te veranderen als dit niet 
met overmatige administratieve en 
financiële lasten gepaard gaat. De
procedure voor het overzetten van de 
betaalrekening naar een andere 
betalingsdienstaanbieder moet helder en 
snel zijn. De eventuele kosten die door 
betalingsdienstaanbieders met betrekking 
tot de overstapservice worden 
aangerekend, moeten in overeenstemming 
zijn met de werkelijke kosten die door de 
betalingsdienstaanbieders worden gemaakt. 
Om een positieve impact op de 
concurrentie te hebben, moet overstappen 
ook op grensoverschrijdend niveau 
worden gefaciliteerd. Aangezien 
grensoverschrijdend overstappen 
complexer kan zijn dan overstappen op 
nationaal niveau en kan vereisen dat 
betalingsdienstaanbieders hun interne 
procedures aanpassen en verfijnen, moet 
voor grensoverschrijdend overstappen in 
langere termijnen worden voorzien. Het 
feit of verschillende termijnen behouden 
moeten worden, moet worden geëvalueerd 
in de context van de toetsing van de 
voorgestelde richtlijn.

(21) Consumenten zijn alleen gemotiveerd 
om van rekening te veranderen als dit niet 
met overmatige administratieve en 
financiële lasten gepaard gaat. De 
procedure voor het overzetten van de 
betaalrekening naar een andere 
betalingsdienstaanbieder moet helder en 
snel zijn. De eventuele kosten die door 
betalingsdienstaanbieders met betrekking 
tot de overstapservice worden 
aangerekend, moeten in overeenstemming 
zijn met de werkelijke kosten die door de 
betalingsdienstaanbieders worden gemaakt.

Or. en

Amendement 73
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) In alle lidstaten moet een systeem 
worden ingevoerd voor automatische 
doorgeleiding van transacties bij het 
overstappen van betaalrekening. De 
Europese Commissie moet een eerste 
analyse uitvoeren van de mogelijkheden 
om een systeem in te voeren voor 
portabiliteit van betaalrekeningnummers 
in de hele EU.

Or. en

Amendement 74
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Om overstappen naar een andere 
betaalrekening op lange termijn te 
faciliteren, is de invoering van een 
systeem van EU-brede portabiliteit van 
betaalrekeningnummers onontbeerlijk. De 
Europese Commissie moet worden gelast 
een grondige kosten-batenanalyse op te 
maken en een haalbaarheidsstudie te 
verrichten naar de EU-brede portabiliteit 
van betaalrekeningnummers, met het oog 
op de uitwerking van een technisch 
haalbare en efficiënte manier om deze 
maatregel binnen de komende zes jaar te 
introduceren. In afwachting daarvan 
moeten bij wijze van overgangsoplossing 
in alle lidstaten automatische 
doorgeleidingsdiensten worden ingevoerd.

Or. en
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Amendement 75
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Consumenten die legaal in de Unie
wonen en in een bepaalde lidstaat geen 
betaalrekening aanhouden, moeten in die 
lidstaat een betaalrekening met 
basisfuncties kunnen openen en gebruiken.
Met het oog op een zo ruim mogelijke 
toegang tot dergelijke rekeningen, moeten 
consumenten er toegang toe hebben 
ongeacht hun financiële omstandigheden, 
zoals werkloosheid of persoonlijk 
faillissement, en hun woonplaats. Het recht 
op toegang tot een betaalrekening met 
basisfuncties in elke lidstaat moet 
bovendien worden verleend 
overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 
2005/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 oktober 2005 tot 
voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme16, 
met name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures.

(27) Consumenten die legaal in de Unie
verblijven en in een bepaalde lidstaat geen 
betaalrekening aanhouden, moeten in die 
lidstaat een betaalrekening met 
basisfuncties kunnen openen en gebruiken.
Met het oog op een zo ruim mogelijke 
toegang tot dergelijke rekeningen, moeten 
consumenten er toegang toe hebben 
ongeacht hun financiële omstandigheden, 
zoals werkloosheid of persoonlijk 
faillissement, en hun woonplaats. Het recht 
op toegang tot een betaalrekening met 
basisfuncties in elke lidstaat moet 
bovendien worden verleend 
overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 
2005/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 oktober 2005 tot 
voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme16, 
met name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures.

__________________ __________________
16 PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15. 16 PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15.

Or. en

Amendement 76
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Consumenten die legaal in de Unie 
wonen en in een bepaalde lidstaat geen 
betaalrekening aanhouden, moeten in die 
lidstaat een betaalrekening met 

(27) Consumenten die legaal in de Unie 
wonen en in een bepaalde lidstaat geen 
betaalrekening aanhouden, moeten in die 
lidstaat een betaalrekening met 
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basisfuncties kunnen openen en gebruiken.
Met het oog op een zo ruim mogelijke 
toegang tot dergelijke rekeningen, moeten 
consumenten er toegang toe hebben 
ongeacht hun financiële omstandigheden, 
zoals werkloosheid of persoonlijk 
faillissement, en hun woonplaats. Het recht 
op toegang tot een betaalrekening met 
basisfuncties in elke lidstaat moet 
bovendien worden verleend 
overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 
2005/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 oktober 2005 tot 
voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme16, 
met name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures.

basisfuncties kunnen openen en gebruiken.
Met het oog op een zo ruim mogelijke 
toegang tot dergelijke rekeningen, moeten 
consumenten er toegang toe hebben 
ongeacht hun financiële omstandigheden 
en hun woonplaats. Tegenwoordig is 
toegang tot een bankrekening 
noodzakelijk om een doeltreffende en 
volledige participatie in de financiële 
gemeenschap en de samenleving mogelijk 
te maken. Consumenten zonder 
bankrekening zijn gedwongen contant 
geld te gebruiken, wat niet alleen een 
beperking van hun keuze van 
betalingswijze inhoudt en hen uitsluit van
het elektronisch betalingsverkeer, maar 
ook duurder is. Het recht op toegang tot 
een betaalrekening met basisfuncties in 
elke lidstaat moet bovendien worden 
verleend overeenkomstig de vereisten van 
Richtlijn 2005/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 
tot voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme16, 
met name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures.

__________________ __________________
16 PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15. 16 PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15.

Or. en

Amendement 77
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Consumenten die legaal in de Unie 
wonen en in een bepaalde lidstaat geen 
betaalrekening aanhouden, moeten in die 
lidstaat een betaalrekening met 
basisfuncties kunnen openen en gebruiken.

(27) Consumenten die legaal in de Unie 
wonen en in een bepaalde lidstaat geen 
betaalrekening aanhouden, moeten in die 
lidstaat een betaalrekening met 
basisfuncties kunnen openen en gebruiken.
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Met het oog op een zo ruim mogelijke 
toegang tot dergelijke rekeningen, moeten 
consumenten er toegang toe hebben 
ongeacht hun financiële omstandigheden, 
zoals werkloosheid of persoonlijk 
faillissement, en hun woonplaats. Het 
recht op toegang tot een betaalrekening 
met basisfuncties in elke lidstaat moet 
bovendien worden verleend 
overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 
2005/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 oktober 2005 tot 
voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme16, 
met name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures.

Met het oog op een zo ruim mogelijke 
toegang tot dergelijke rekeningen, moeten 
consumenten er toegang toe hebben 
ongeacht hun financiële omstandigheden, 
zoals bijvoorbeeld de hoogte of de 
regelmaat van het inkomen, het hebben 
van een baan, hun kredietgeschiedenis, 
hun persoonlijke voorgeschiedenis, enz..
Het recht op toegang tot een betaalrekening 
met basisfuncties in elke lidstaat moet 
bovendien worden verleend 
overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 
2005/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 oktober 2005 tot 
voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme16, 
met name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures.

__________________ __________________
16 PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15. 16 PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15.

Or. en

Amendement 78
Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Consumenten die legaal in de Unie 
wonen en in een bepaalde lidstaat geen 
betaalrekening aanhouden, moeten in die 
lidstaat een betaalrekening met 
basisfuncties kunnen openen en gebruiken.
Met het oog op een zo ruim mogelijke 
toegang tot dergelijke rekeningen, moeten 
consumenten er toegang toe hebben 
ongeacht hun financiële omstandigheden, 
zoals werkloosheid of persoonlijk 
faillissement, en hun woonplaats. Het recht 
op toegang tot een betaalrekening met 
basisfuncties in elke lidstaat moet 

(27) Consumenten die legaal in de Unie 
wonen en in een bepaalde lidstaat geen 
betaalrekening aanhouden, moeten in die 
lidstaat een betaalrekening met 
basisfuncties kunnen openen en gebruiken, 
voor zover zij niet reeds over een 
betaalrekening beschikken in een andere 
lidstaat. Met het oog op een zo ruim 
mogelijke toegang tot dergelijke 
rekeningen, moeten consumenten er 
toegang toe hebben ongeacht hun 
financiële omstandigheden, zoals 
werkloosheid of persoonlijk faillissement, 
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bovendien worden verleend 
overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 
2005/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 oktober 2005 tot 
voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme16, 
met name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures.

en hun woonplaats. Het recht op toegang 
tot een betaalrekening met basisfuncties in 
elke lidstaat moet bovendien worden 
verleend overeenkomstig de vereisten van 
Richtlijn 2005/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 
tot voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme16, 
met name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures.

__________________ __________________
16 PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15. 16 PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15.

Or. de

Amendement 79
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat
ten minste één betalingsdienstaanbieder
een betaalrekening met basisfuncties aan 
de consumenten aanbiedt. De toegang mag 
niet al te moeilijk zijn en mag geen 
overmatige kosten voor de consumenten 
met zich meebrengen. In dit verband 
moeten de lidstaten rekening houden met 
factoren zoals de locatie van de 
aangewezen betalingsdienstaanbieders op 
hun grondgebied. Om het risico van 
financiële uitsluiting voor consumenten te 
minimaliseren, moeten de lidstaten het 
financiële onderwijs, mede op school, 
verbeteren, en overmatige schuldenlast 
bestrijden. Voorts moeten de lidstaten 
initiatieven van betalingsdienstaanbieders 
bevorderen om de combinatie van het 
aanbieden van betaalrekeningen met 
basisfuncties en financieel onderwijs te 
vergemakkelijken.

(28) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat
alle betalingsdienstaanbieders een 
betaalrekening met basisfuncties aan de 
consumenten aanbieden. De toegang mag 
niet al te moeilijk zijn en mag geen 
overmatige kosten voor de consumenten 
met zich meebrengen. Om het risico van 
financiële uitsluiting voor consumenten te 
minimaliseren, moeten de lidstaten het 
financiële onderwijs, mede op school, 
verbeteren, en overmatige schuldenlast 
bestrijden. Voorts moeten de lidstaten 
initiatieven van betalingsdienstaanbieders 
bevorderen om de combinatie van het 
aanbieden van betaalrekeningen met 
basisfuncties en financieel onderwijs te 
vergemakkelijken.
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Or. en

Amendement 80
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat
ten minste één betalingsdienstaanbieder
een betaalrekening met basisfuncties aan 
de consumenten aanbiedt. De toegang mag 
niet al te moeilijk zijn en mag geen 
overmatige kosten voor de consumenten 
met zich meebrengen. In dit verband 
moeten de lidstaten rekening houden met 
factoren zoals de locatie van de 
aangewezen betalingsdienstaanbieders op 
hun grondgebied. Om het risico van 
financiële uitsluiting voor consumenten te 
minimaliseren, moeten de lidstaten het 
financiële onderwijs, mede op school, 
verbeteren, en overmatige schuldenlast 
bestrijden. Voorts moeten de lidstaten 
initiatieven van betalingsdienstaanbieders 
bevorderen om de combinatie van het 
aanbieden van betaalrekeningen met 
basisfuncties en financieel onderwijs te 
vergemakkelijken.

(28) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat
banken die in de sector retailbanking 
actief zijn een betaalrekening met 
basisfuncties aan de consumenten
aanbieden. De toegang mag niet al te 
moeilijk zijn en mag geen overmatige 
kosten voor de consumenten met zich 
meebrengen. In dit verband moeten de 
lidstaten erop toezien dat afwijkingen 
hiervan uitsluitend gebaseerd zijn op de 
vereisten van Richtlijn 2005/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
26 oktober 2005 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme, met name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures. Om het 
risico van financiële uitsluiting voor 
consumenten te minimaliseren, moeten de 
lidstaten het financiële onderwijs, mede op 
school, verbeteren, en overmatige 
schuldenlast bestrijden. Voorts moeten de 
lidstaten initiatieven van 
betalingsdienstaanbieders bevorderen om 
de combinatie van het aanbieden van 
betaalrekeningen met basisfuncties en 
financieel onderwijs te vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 81
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat
ten minste één betalingsdienstaanbieder
een betaalrekening met basisfuncties aan 
de consumenten aanbiedt. De toegang 
mag niet al te moeilijk zijn en mag geen 
overmatige kosten voor de consumenten 
met zich meebrengen. In dit verband 
moeten de lidstaten rekening houden met 
factoren zoals de locatie van de 
aangewezen betalingsdienstaanbieders op 
hun grondgebied. Om het risico van 
financiële uitsluiting voor consumenten te 
minimaliseren, moeten de lidstaten het 
financiële onderwijs, mede op school, 
verbeteren, en overmatige schuldenlast 
bestrijden. Voorts moeten de lidstaten 
initiatieven van betalingsdienstaanbieders 
bevorderen om de combinatie van het 
aanbieden van betaalrekeningen met 
basisfuncties en financieel onderwijs te 
vergemakkelijken.

(28) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat
de consumenten een betaalrekening met 
basisfuncties, die ten minste de in artikel 
16, lid 1, vermelde diensten omvat, wordt 
aangeboden door alle 
betalingsdienstaanbieders die als 
integraal onderdeel van hun reguliere 
bedrijfsactiviteiten betaalrekeningen 
aanbieden. In heel de Unie moet aan alle 
consumenten die legaal in de Unie 
verblijven, met inbegrip van studenten, 
werknemers en daklozen zonder vast 
adres toegang tot betaaldiensten worden 
verstrekt. De toegang mag niet al te 
moeilijk zijn en mag alleen minieme
kosten voor de consumenten met zich 
meebrengen. In dit verband moeten de 
lidstaten rekening houden met factoren 
zoals de locatie van de aangewezen 
betalingsdienstaanbieders op hun 
grondgebied. Om het risico van financiële 
uitsluiting voor consumenten te 
minimaliseren, moeten de lidstaten het 
financiële onderwijs, mede op school, 
verbeteren, en overmatige schuldenlast 
bestrijden. Voorts moeten de lidstaten 
initiatieven van betalingsdienstaanbieders 
bevorderen om de combinatie van het 
aanbieden van betaalrekeningen met 
basisfuncties en financieel onderwijs te 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 82
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn stelt met betrekking tot de 1. Deze richtlijn stelt met betrekking tot de 
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transparantie en vergelijkbaarheid van 
kosten die aan de consumenten worden 
aangerekend voor de betaalrekeningen die 
zij binnen de Europese Unie aanhouden en 
die door in de Unie gevestigde 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangeboden en met betrekking tot het 
overstappen van betaalrekening binnen de 
Unie regels vast.

transparantie en vergelijkbaarheid van 
kosten die aan de consumenten worden 
aangerekend voor de betaalrekeningen die 
zij binnen de Europese Unie aanhouden en 
die door in de Unie gevestigde 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangeboden en met betrekking tot het 
overstappen van betaalrekening binnen een 
lidstaat regels vast.

Or. en

Amendement 83
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2– alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) 'legaal verblijvend': elke EU-
burger of persoon uit een derde land die 
legaal verblijft op het grondgebied van de 
EU, waaronder studenten, werknemers en 
daklozen zonder vast adres;

Or. en

Amendement 84
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) 'aan de betaalrekening gekoppelde 
diensten': alle diensten die verband 
houden met een betaalrekening, met 
inbegrip van betalingsdiensten;

Or. en
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Amendement 85
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) 'overbrengende 
betalingsdienstaanbieder': de 
betalingsdienstaanbieder van wie de 
informatie betreffende alle of sommige 
terugkerende betalingen wordt 
overgebracht;

(g) 'overbrengende 
betalingsdienstaanbieder': de 
betalingsdienstaanbieder waarvandaan de 
consument met zijn betaalrekening 
overstapt;

Or. en

Amendement 86
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) 'ontvangende betalingsdienstaanbieder': 
de betalingsdienstaanbieder aan wie de 
informatie betreffende alle of sommige 
terugkerende betalingen wordt 
overgebracht;

(h) 'ontvangende betalingsdienstaanbieder': 
de betalingsdienstaanbieder waarnaar de 
consument met zijn betaalrekening 
overstapt;

Or. en

Amendement 87
Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) 'kosten': de eventuele kosten die door 
de consument aan de 
betalingsdienstaanbieder verschuldigd zijn 

(k) 'kosten': de eventuele kosten die door 
de consument aan de 
betalingsdienstaanbieder verschuldigd zijn 
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voor het aanbieden van betalingsdiensten 
of voor met betrekking tot een 
betaalrekening uitgevoerde transacties;

voor het aanbieden van betalingsdiensten 
of voor met betrekking tot een 
betaalrekening uitgevoerde transacties; 
boetes en vergoedingen die worden 
aangerekend wegens schending van 
contractuele verplichtingen mogen niet 
als kosten worden beschouwd;

Or. cs

Amendement 88
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) 'overstappen': het op verzoek van een 
consument overbrengen van de ene 
betalingsdienstaanbieder naar de andere 
betalingsdienstaanbieder van de informatie 
over alle of sommige doorlopende 
opdrachten voor overmakingen, 
terugkerende automatische afschrijvingen 
en terugkerende inkomende overmakingen 
die op een betaalrekening worden 
uitgevoerd, met of zonder overbrenging 
van het positieve rekeningsaldo van de ene 
betaalrekening naar de andere of sluiting 
van de eerste rekening;

(m) 'overstappen': het op verzoek van een 
consument overbrengen van de ene 
betalingsdienstaanbieder naar de andere 
betalingsdienstaanbieder van de informatie 
over alle of sommige doorlopende 
opdrachten voor overmakingen, 
terugkerende automatische afschrijvingen 
en terugkerende inkomende overmakingen 
die op een betaalrekening worden 
uitgevoerd, met of zonder overbrenging 
van het positieve rekeningsaldo van de ene 
betaalrekening naar de andere of sluiting 
van de eerste rekening; alleen een 
rekening waarvan het saldo positief of 
gelijk aan nul is, komt in aanmerking 
voor overstappen;

Or. en

Motivering

Betalingsdienstaanbieders hoeven het saldotekort of het kredietrisico van een consument niet 
voor hun rekening te nemen.

Amendement 89
Preslav Borissov
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter r bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(r bis) 'werkdag': een dag waarop de 
betrokken betalingsdienstaanbieders open 
zijn voor de uitvoering van de respectieve 
taken als vermeld in deze richtlijn. 

Or. en

Amendement 90
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst van ten 
minste 20 betalingsdiensten opstellen die 
ten minste 80% van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau 
uitmaken. De lijst omvat termen en 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst van aan de 
betaalrekening gekoppelde diensten
opstellen die ten minste 80% van de meest 
representatieve aan de betaalrekening 
gekoppelde diensten op nationaal niveau 
uitmaken. De lijst omvat termen en 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten. Elke dienst wordt slechts met één 
naam aangeduid.

Or. en

Amendement 91
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst van ten 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst van de meest 
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minste 20 betalingsdiensten opstellen die 
ten minste 80% van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau
uitmaken. De lijst omvat termen en 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten.

representatieve betalingsdiensten opstellen 
die ten minste 80% van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau 
uitmaken. De lijst omvat termen en 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten.

Or. en

Amendement 92
Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst van ten 
minste 20 betalingsdiensten opstellen die 
ten minste 80% van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau 
uitmaken. De lijst omvat termen en 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst van ten 
minste 10 betalingsdiensten opstellen die 
ten minste 60% van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau 
uitmaken. De lijst omvat termen en 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten.

Or. cs

Amendement 93
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 24 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de vaststelling, op basis van de 
voorlopige lijsten die ingevolge lid 3 zijn 

4. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 24 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de vaststelling, op basis van de 
voorlopige lijsten die ingevolge lid 3 zijn 
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ingediend, van een gestandaardiseerde EU-
terminologie voor die betalingsdiensten
welke ten minste een meerderheid van de 
lidstaten gemeenschappelijk hebben. De 
gestandaardiseerde EU-terminologie omvat 
gemeenschappelijke termen en definities 
voor de gemeenschappelijke diensten.

ingediend, van een gestandaardiseerde EU-
terminologie voor die aan de 
betaalrekening gekoppelde diensten welke 
ten minste een meerderheid van de 
lidstaten gemeenschappelijk hebben. De 
gestandaardiseerde EU-terminologie omvat 
gemeenschappelijke termen en definities 
voor de gemeenschappelijke diensten, 
waarbij elke dienst met slechts één naam 
wordt aangeduid.

Or. en

Amendement 94
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders vóór het aangaan 
van een contract betreffende een 
betaalrekening met een consument de 
consument een informatiedocument 
betreffende de kosten verstrekken dat de 
lijst van de meest representatieve diensten
waarvan sprake in lid 5 van artikel 3 en de 
gerelateerde kosten voor elke dienst bevat.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders tijdig 
voorafgaand aan het aangaan van een 
contract betreffende een betaalrekening 
met een consument de consument bij wijze 
van voorlichting een informatiedocument 
betreffende de kosten verstrekken dat de 
lijst van alle aan de betaalrekening 
gekoppelde diensten en de gerelateerde 
kosten voor elke dienst bevat. In geval van 
wijzigingen wordt de consument hiervan 
uitvoerig in kennis gesteld.

Or. en

Amendement 95
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een of meer van de in lid 1 
bedoelde betalingsdiensten wordt 
aangeboden als onderdeel van een pakket 
financiële diensten, wordt in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
mededeling gedaan welke in lid 1 bedoelde 
diensten in het pakket zijn opgenomen, van 
de kosten voor het hele pakket en van de 
kosten voor elke dienst die niet is bedoeld 
in lid 1.

2. Indien een of meer van de in lid 1 
bedoelde aan een betaalrekening 
gekoppelde diensten wordt aangeboden als 
onderdeel van een pakket financiële 
diensten, wordt in het informatiedocument 
betreffende de kosten mededeling gedaan 
welke in lid 1 bedoelde diensten in het 
pakket zijn opgenomen, van de kosten voor 
het hele pakket en van de kosten voor elke 
dienst die niet is bedoeld in lid 1.

Or. en

Amendement 96
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een of meer van de in lid 1 
bedoelde betalingsdiensten wordt 
aangeboden als onderdeel van een pakket 
financiële diensten, wordt in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
mededeling gedaan welke in lid 1 bedoelde 
diensten in het pakket zijn opgenomen, van 
de kosten voor het hele pakket en van de 
kosten voor elke dienst die niet is bedoeld 
in lid 1.

2. Indien een of meer van de in lid 1 
bedoelde betalingsdiensten wordt 
aangeboden als onderdeel van een pakket 
financiële diensten, wordt in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
mededeling gedaan welke in lid 1 bedoelde 
diensten in het pakket zijn opgenomen, van 
de kosten voor het hele pakket en, indien 
het mogelijk is de onderdelen afzonderlijk 
aan te kopen, van de kosten voor elke 
dienst die niet is bedoeld in lid 1.

Or. en

Amendement 97
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een of meer van de in lid 1 
bedoelde betalingsdiensten wordt 
aangeboden als onderdeel van een pakket
financiële diensten, wordt in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
mededeling gedaan welke in lid 1 bedoelde 
diensten in het pakket zijn opgenomen,
van de kosten voor het hele pakket en van
de kosten voor elke dienst die niet is
bedoeld in lid 1.

2. Indien een of meer van de in lid 1 
bedoelde betalingsdiensten wordt 
aangeboden als onderdeel van een pakket
betalingsdiensten, wordt in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
mededeling gedaan van de kosten voor het 
hele pakket, de diensten die in het pakket 
zijn opgenomen en de kosten voor elke
betalingsdienst die niet is gedekt door de 
pakketvergoeding.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van hetgeen in het informatiedocument betreffende de kosten dient te 
worden vermeld.

Amendement 98
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de
betalingsdienstaanbieders voor de 
consumenten een glossarium beschikbaar 
stellen van ten minste de lijst van 
betalingsdiensten waarvan sprake in lid 1 
en de gerelateerde definities.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
artikel 20 bedoelde bevoegde autoriteiten
een gemeenschappelijk glossarium
samenstellen met ten minste de lijst van 
betalingsdiensten waarvan sprake in lid 1 
en de gerelateerde definities, en dat zij dit 
verschaffen aan de aanbieders van 
betalingsdiensten, die het op hun beurt ter 
beschikking stellen van de consument.

Or. en

Amendement 99
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. Betalingsdienstaanbieders moeten 
de hierboven vermelde verplichtingen 
vanaf uiterlijk twaalf maanden na de 
publicatie van de in artikel 3, lid 5, 
bedoelde gestandaardiseerde EU-lijst en 
de vaststelling van de 
uitvoeringsmaatregelen bedoeld in lid 7 
van deze bepaling nakomen.

Or. en

Amendement 100
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders aan de 
consument ten minste jaarlijks een staat 
verstrekken van alle kosten die voor zijn 
betaalrekening zijn opgelopen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders aan de 
consument op verzoek ten minste jaarlijks 
een staat verstrekken van alle kosten die 
voor zijn betaalrekening zijn opgelopen.
Deze staat kan in elektronische vorm of 
op papier aan de consument worden 
meegedeeld, zoals is overeengekomen 
tussen de partijen.

Or. en

Amendement 101
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders aan de 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders aan de 
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consument ten minste jaarlijks een staat 
verstrekken van alle kosten die voor zijn 
betaalrekening zijn opgelopen.

consument bij voorkeur maandelijks, 
maar ten minste eenmaal per kwartaal 
gratis een staat verstrekken van alle kosten 
die voor zijn betaalrekening zijn 
opgelopen, en wel per post of per e-mail, 
indien de rekeninghouder beschikt over 
een aan de rekening gekoppeld online 
bankiersysteem.

Or. en

Amendement 102
Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders aan de 
consument ten minste jaarlijks een staat 
verstrekken van alle kosten die voor zijn 
betaalrekening zijn opgelopen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders aan de 
consument ten minste een elektronische
staat verstrekken van alle kosten die voor 
zijn betaalrekening zijn opgelopen.

Or. cs

Amendement 103
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zien erop toe dat indien 
een betalingsdienstaanbieder voornemens 
is vóór het verstrekken van de jaarlijkse 
kostenstaat kosten te verhogen, de 
consumenten hiervan omstandig en tijdig 
in schriftelijke of elektronische vorm in 
kennis worden gesteld.

Or. en
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Amendement 104
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voor elke dienst aangerekende 
eenheidskosten, het aantal keren dat de 
dienst tijdens de relevante periode is 
gebruikt en de datum waarop de dienst is 
gebruikt;

(a) de voor elke dienst aangerekende 
eenheidskosten, dan wel in het geval van 
een pakketaanbieding de vergoeding voor 
het gehele, als één dienst te beschouwen 
pakket, het aantal keren dat de dienst 
tijdens de relevante periode is gebruikt en 
de datum waarop de dienst is gebruikt

Or. en

Amendement 105
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het totale bedrag aan kosten die tijdens 
de relevante periode voor elke aangeboden 
dienst zijn opgelopen;

(b) het totale bedrag aan kosten die tijdens 
de relevante periode voor elke aangeboden 
dienst dan wel voor dienstenpakketten zijn 
opgelopen;

Or. en

Amendement 106
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het totale bedrag aan kosten die tijdens 
de relevante periode voor alle aangeboden 
diensten zijn opgelopen;

(c) het totale bedrag aan kosten die tijdens 
de relevante periode voor alle aangeboden 
diensten of dienstenpakketten zijn 
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opgelopen;

Or. en

Amendement 107
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het aantal dagen gedurende welke 
de rekening een negatief saldo vertoonde, 
de geldende rentevoeten en het totale 
bedrag aan rente dat gedurende de 
relevante periode is betaald;

Or. en

Amendement 108
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consumenten van tevoren worden 
gewaarschuwd wanneer een 
betalingsdienstverrichter voornemens zou 
zijn vóór het verstrekken van de jaarlijkse 
kostenstaat zijn tarieven te verhogen.

Or. en

Amendement 109
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders in hun 
contractuele en commerciële informatie in 
voorkomend geval gebruik maken van de 
termen en definities in de lijst van de meest 
representatieve betalingsdiensten als 
bedoeld in artikel 3, lid 5.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders in hun 
contractuele en commerciële informatie 
gebruik maken van de termen en definities 
in de lijst van de aan de betaalrekening 
gekoppelde meest representatieve diensten
als bedoeld in artikel 3, lid 5.

Or. en

Amendement 110
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders in hun 
contractuele en commerciële informatie in 
voorkomend geval gebruik maken van de 
termen en definities in de lijst van de meest 
representatieve betalingsdiensten als 
bedoeld in artikel 3, lid 5.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders in hun 
contractuele en commerciële informatie in 
voorkomend geval gebruik maken van de 
termen en definities in de lijst van alle aan
de betaalrekening gekoppelde diensten als 
bedoeld in artikel 3, lid 1.

Or. en

Amendement 111
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betalingsdienstaanbieders mogen 
gebruik maken van merknamen om in hun 
contractuele en commerciële informatie 
hun diensten vast te stellen, op voorwaarde 
dat zij in voorkomend geval de 

2. De betalingsdienstaanbieders mogen 
gebruik maken van merknamen om in hun 
contractuele en commerciële informatie 
hun diensten vast te stellen, op voorwaarde 
dat zij in voorkomend geval de 
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overeenkomstige term in de lijst als 
bedoeld in artikel 3, lid 5 aanwijzen.
Betalingsdienstaanbieders maken in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
of de kostenstaat geen gebruik van 
merknamen.

overeenkomstige term in de lijst van alle 
aan de betaalrekening gekoppelde 
diensten als bedoeld in artikel 3, lid 1,
aanwijzen. Betalingsdienstaanbieders 
maken in het informatiedocument 
betreffende de kosten of de kostenstaat 
geen gebruik van merknamen.

Or. en

Amendement 112
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij zijn operationeel onafhankelijk van 
elke betalingsdienstaanbieder;

(a) zij zijn operationeel onafhankelijk van 
elke betalingsdienstaanbieder; gegevens 
met betrekking tot de eigenaar en de 
aanbieder van de website moeten 
gemakkelijk toegankelijk en goed 
zichtbaar zijn;

Or. en

Amendement 113
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7– lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) zij zijn onpartijdig en vermelden 
duidelijk de criteria op grond waarvan zij 
betaalrekeningen aan 
betalingsdienstgebruikers aanbevelen;

Or. en
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Amendement 114
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) zij plaatsen geen 
reclameboodschappen van 
betalingsdienstaanbieders, hun 
vertegenwoordigers, filialen of merken op 
hun homepage of vergelijkingssites;

Or. en

Amendement 115
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) verstrekking van actuele informatie; (c) verstrekking van actuele, accurate en 
gebruiksvriendelijke informatie;

Or. en

Amendement 116
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) er wordt een voldoende breed overzicht 
van de betaalrekeningmarkt geboden;

(d) er wordt een voldoende breed overzicht 
van de betaalrekeningmarkt geboden en er 
wordt vermeld hoe groot het door de 
website weergegeven marktaandeel is;

Or. en
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Amendement 117
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) zij beschikken over systemen ter 
preventie van belangenconflicten, om te 
voorkomen dat eventueel rechtstreeks of 
middellijk eigendom of zakelijke 
betrekkingen de naleving van de in dit lid 
genoemde voorwaarden belemmeren;

Or. en

Amendement 118
Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien geen website ingevolge lid 2 
erkend is, zorgen de lidstaten ervoor dat 
een website wordt opgezet die door de 
bevoegde autoriteit waarvan sprake in 
artikel 20 of enige andere bevoegde 
overheid beheerd wordt. Indien een 
website ingevolge lid 2 erkend is, kunnen 
de lidstaten besluiten een bijkomende 
website op te zetten die door de bevoegde 
autoriteit waarvan sprake in artikel 20 of 
enige andere bevoegde overheid beheerd 
wordt. Voor websites die door een 
bevoegde autoriteit worden beheerd 
ingevolge lid 1, geldt lid 2, onder a) tot en 
met e).

Schrappen

Or. cs
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Amendement 119
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een betaalrekening samen met een andere 
dienst of een ander product als onderdeel 
van een pakket wordt aangeboden, de 
betalingsdienstaanbieder de consument 
informeert over het feit of het mogelijk is 
de betaalrekening afzonderlijk aan te 
kopen en afzonderlijke informatie 
verstrekt betreffende de kosten in verband 
met elk van de in het pakket aangeboden
producten en diensten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een betaalrekening samen met een andere 
dienst of een ander product als onderdeel 
van een pakket wordt aangeboden, de 
betalingsdienstaanbieder de consument 
informeert over alle producten en diensten
die deel uitmaken van het pakket.

Or. en

Motivering

In Nederland en een aantal andere landen zoals België is het gebruikelijk dat de consument 
een forfaitair tarief betaalt voor een gewone betaalrekening. Het uitsplitsen van de kosten per 
dienst zal het ingewikkelder en hoogstwaarschijnlijk ook duurder maken voor de consument, 
aangezien het meestal om transactiediensten gaat, zodat er normaliter per transactie een 
vergoeding in rekening zou worden gebracht. Een pakketvergoeding waarin alle 
standaarddiensten zijn inbegrepen is normaal gezien de goedkoopste formule, ook in 
Nederland.

Amendement 120
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een betaalrekening samen met een andere 
dienst of een ander product als onderdeel 
van een pakket wordt aangeboden, de 
betalingsdienstaanbieder de consument 
informeert over het feit of het mogelijk is 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een betaalrekening samen met een andere
financiële dienst of een ander product als 
onderdeel van een pakket wordt 
aangeboden, de betalingsdienstaanbieder 
de consument informeert over de vraag of 
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de betaalrekening afzonderlijk aan te kopen 
en afzonderlijke informatie verstrekt 
betreffende de kosten in verband met elk 
van de in het pakket aangeboden producten 
en diensten.

het mogelijk is de betaalrekening 
afzonderlijk aan te kopen en, indien dit het 
geval is, afzonderlijke informatie verstrekt 
betreffende de kosten in verband met elk 
van de in het pakket aangeboden financiële
producten en diensten, voor zover deze ook 
afzonderlijk verkrijgbaar zijn.

Or. en

Motivering

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen een pakketbetaalrekening in de zin van een 
pakket van betalingsdiensten, en een betaalrekening die in combinatie met andere financiële 
diensten zoals verzekeringen wordt aangeboden. De consumenten moeten worden 
geïnformeerd over de onderdelen van het pakket dat zij kopen, en over de kosten van het 
pakket plus extra kosten voor financiële diensten die ook apart kunnen worden gekocht.

Amendement 121
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het verkrijgen van een deelneming 
in een coöperatie wordt niet geacht een 
product of een dienst in de zin van lid 2 
zijn.

Or. de

Motivering

Veel consumenten beheren hun financiële aangelegenheden door zich collectief als 
coöperatieve banken te organiseren. Omdat de essentie van een coöperatie erin bestaat dat de 
gebruikers coöperatieleden zijn, stellen sommige coöperatieve banken het lidmaatschap als 
voorwaarde voor het openen van een rekening-courant. Aangezien de EU het bestaan van 
coöperaties als juridische entiteit bevordert, onder meer via het statuut voor een Europese 
coöperatieve vennootschap, is het geenszins onacceptabel om het lidmaatschap als 
voorwaarde te stellen voor het openen van een rekening..
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Amendement 122
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
betalingsdienstaanbieders een 
overstapservice als beschreven in artikel 10 
aanbieden aan elke consument die bij een
in de Unie gevestigde 
betalingsdienstaanbieder een 
betaalrekening aanhoudt.

De aan een overstap verbonden 
voorwaarden als neergelegd in hoofdstuk 
III gelden alleen voor overbrenging van 
betaalrekeningen binnen een lidstaat. 
Iedere lidstaat zorgt ervoor dat 
betalingsdienstaanbieders een 
overstapservice als beschreven in artikel 10 
aanbieden aan elke consument die bij een
op hun grondgebied gevestigde 
betalingsdienstaanbieder een 
betaalrekening aanhoudt.

Or. en

Amendement 123
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
betalingsdienstaanbieders een 
overstapservice als beschreven in artikel 10 
aanbieden aan elke consument die bij een 
in de Unie gevestigde 
betalingsdienstaanbieder een 
betaalrekening aanhoudt.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
betalingsdienstaanbieders een 
overstapservice als beschreven in artikel 10 
aanbieden aan elke consument die bij een
betalingsdienstaanbieder in dezelfde 
lidstaat een betaalrekening aanhoudt.

Or. en

Amendement 124
Cornelis de Jong
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten mogen wat betreft het 
overstappen tussen binnenlandse 
betalingsdienstaanbieders bepalingen 
handhaven of instellen die afwijken van 
die welke uiteengezet zijn in artikel 10 
indien dit leidt tot efficiënties die duidelijk 
in het belang van de consument zijn. Dit 
geldt met name voor bestaande 
overstapdienstensystemen.

Or. en

Amendement 125
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen één werkdag vanaf de ontvangst 
van de toestemming waarvan sprake in lid 
2 vraagt de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder de overbrengende 
betalingsdienstaanbieder de volgende taken 
uit te voeren:

3. Binnen drie werkdagen vanaf de 
ontvangst van de toestemming waarvan 
sprake in lid 2 vraagt de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder de overbrengende 
betalingsdienstaanbieder de volgende taken 
uit te voeren:

Or. en

Amendement 126
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10– lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) zorgen voor automatische 
doorgeleiding van doorlopende 
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opdrachten en automatische 
afschrijvingen naar de rekening die de 
consument bij de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder aanhoudt 
gedurende een periode van minimaal een 
jaar.
(Het betreft hier letter (-a). Deze letter 
komt te staan voor letter (a).)

Or. en

Amendement 127
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de betaalrekening sluiten; (d) de betaalrekening kosteloos sluiten;

Or. en

Amendement 128
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bepalingen in de leden 1 tot en met 7 
eveneens van toepassing zijn wanneer de 
overstapservice door een in een andere 
lidstaat gevestigde 
betalingsdienstaanbieder wordt 
geïnitieerd.

Schrappen

Or. en
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Amendement 129
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bepalingen in de leden 1 tot en met 7 
eveneens van toepassing zijn wanneer de 
overstapservice door een in een andere 
lidstaat gevestigde 
betalingsdienstaanbieder wordt 
geïnitieerd.

Schrappen

Or. en

Motivering

A pan-European switching infrastructure will be costly and very difficult to accomplish due to 
practical challenges such as: the very high cost of setting up automated procedures 
throughout the EU (including non-euro zone countries), language barriers (i.e. in the case of 
Greece, Cyprus, Bulgaria, differences in respective alphabets), exchange rate risks, 
conversion of accounts and account mandates across multiple currencies (including non-
Eurozone countries) as well as ensuring that insurance contract obligations are respected. 
Such an infrastructure is unnecessary not only due to the lack of current demand but also due 
to the very absence of justification for the service, as a change of country generally means a 
change of service providers and/or creditors for the customer. As regards the coherence with 
the Single Euro Payment Area (SEPA), it is suggested that the switching service would only 
apply within a Member State.

Amendement 130
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. In het in lid 8 vermelde geval worden 
de in de leden 3, 4 en 6 vermelde 
termijnen verdubbeld. Deze bepaling is 
aan toetsing onderworpen ingevolge 
artikel 27.

Schrappen
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Or. en

Amendement 131
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eventuele kosten die door de 
overbrengende betalingsdienstaanbieder 
aan de consument worden aangerekend 
voor de beëindiging van de bij hem 
aangehouden betaalrekening worden 
bepaald in overeenstemming met artikel 
45, lid 2, van Richtlijn 2007/64/EG.

Schrappen

Or. en

Amendement 132
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eventuele kosten die door de 
overbrengende betalingsdienstaanbieder 
aan de consument worden aangerekend 
voor de beëindiging van de bij hem 
aangehouden betaalrekening worden 
bepaald in overeenstemming met artikel 
45, lid 2, van Richtlijn 2007/64/EG.

Schrappen

Or. en

Amendement 133
Preslav Borissov
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat eventuele 
kosten die door de overbrengende 
betalingsdienstaanbieder aan de consument 
worden aangerekend voor de beëindiging 
van de bij hem aangehouden 
betaalrekening worden bepaald in 
overeenstemming met artikel 45, lid 2, van 
Richtlijn 2007/64/EG.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat door de 
overbrengende betalingsdienstaanbieder 
aan de consument geen kosten worden 
aangerekend voor de beëindiging van de 
bij hem aangehouden betaalrekening.

Or. en

Amendement 134
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat eventuele 
kosten die door de overbrengende of de 
ontvangende betalingsdienstaanbieder aan 
de consument worden aangerekend voor 
enige uit hoofde van artikel 10 verstrekte 
dienst, met uitzondering van de diensten 
waarvan sprake in de leden 1 tot en met 3, 
passend is en met de werkelijke kosten 
van die betalingsdienstaanbieder 
overeenstemmen.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat door de 
overbrengende of de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder aan de consument
geen kosten worden aangerekend voor 
enige uit hoofde van artikel 10 verstrekte 
dienst.

Or. en

Amendement 135
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat enig door 
de consument opgelopen financieel verlies 
als gevolg van de niet-naleving door de bij 
het overstapproces betrokken 
betalingsdienstaanbieder van zijn 
verplichtingen uit hoofde van artikel 10
door die betalingsdienstaanbieder wordt 
vergoed.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat enig door 
de consument opgelopen financieel verlies 
als gevolg van de niet-naleving door de bij 
het overstapproces betrokken 
betalingsdienstaanbieder van zijn 
verplichtingen uit hoofde van artikel 10 zo 
snel mogelijk door die 
betalingsdienstaanbieder wordt vergoed.

Or. en

Amendement 136
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat enig door 
de consument opgelopen financieel verlies 
als gevolg van de niet-naleving door de bij 
het overstapproces betrokken 
betalingsdienstaanbieder van zijn 
verplichtingen uit hoofde van artikel 10 
door die betalingsdienstaanbieder wordt 
vergoed.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat enig door 
de consument opgelopen financieel verlies 
als gevolg van de niet-naleving door de bij 
het overstapproces betrokken 
betalingsdienstaanbieder van zijn 
verplichtingen uit hoofde van artikel 10 
onmiddellijk door die 
betalingsdienstaanbieder wordt vergoed. 
De bewijslast berust bij de 
betalingsdienstaanbieder, die moet 
aantonen dat de voorwaarden van artikel 
10 zijn nageleefd.

Or. en

Amendement 137
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de eventuele kosten die voor het 
overstapproces worden aangerekend;

Schrappen

Or. en

Amendement 138
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
consumenten die legaal in de Unie 
verblijven bij het aanvragen van of toegang 
verkrijgen tot een betaalrekening binnen de 
Unie niet worden gediscrimineerd op grond 
van nationaliteit of woonplaats.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
consumenten die legaal in de Unie
verblijven bij het aanvragen van of toegang 
verkrijgen tot een betaalrekening binnen de 
Unie niet worden gediscrimineerd op grond 
van nationaliteit of woonplaats. Het 
aanhouden van een basisbetaalrekening 
mag voorts in generlei opzicht 
discriminerend zijn. Het is niet toegestaan 
enigerlei zichtbaar onderscheid aan te 
brengen door de kaart er bij bijvoorbeeld 
anders te doen uitzien, of door een andere 
rekening of een andere kaartnummer toe 
te kennen.

Or. en

Amendement 139
Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 Schrappen
Recht op toegang tot een betaalrekening 
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met basisfuncties
1. De lidstaten zorgen ervoor dat ten 
minste één betalingsdienstaanbieder op 
hun grondgebied een betaalrekening met 
basisfuncties aan de consumenten 
aanbiedt. De lidstaten zorgen ervoor dat 
betaalrekeningen met basisfuncties niet 
alleen worden aangeboden door 
betalingsdienstaanbieders die de rekening 
alleen via het platform voor online 
bankieren aanbieden.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat legaal in 
de Unie verblijvende consumenten het 
recht hebben een betaalrekening met 
basisfuncties te openen en te gebruiken 
bij de ingevolge lid 1 vastgestelde 
betalingsdienstaanbieder of 
betalingsdienstaanbieders. Een dergelijk 
recht is van toepassing ongeacht de 
woonplaats van de consument. De 
lidstaten zorgen ervoor dat de uitoefening 
van het recht niet al te moeilijk of 
belastend wordt gemaakt voor de 
consument. Alvorens de betaalrekening 
met basisfuncties te openen, gaan 
betalingsdienstaanbieders na of de 
consument op hun grondgebied al dan 
niet een betaalrekening aanhoudt.
3. Een betalingsdienstaanbieder mag een 
aanvraag om toegang tot een 
betaalrekening met basisfuncties niet 
weigeren behalve in de volgende gevallen:
(a) indien een consument bij een op zijn 
grondgebied gevestigde 
betalingsdienstaanbieder reeds een 
betaalrekening aanhoudt waarmee hij van 
de in artikel 17, lid 1, opgesomde 
betalingsdiensten gebruik kan maken;
(b) indien de bij hoofdstuk II van 
Richtlijn 2005/60 vastgestelde 
voorwaarden niet zijn vervuld.
4. De lidstaten zorgen ervoor dat, in de 
gevallen als vermeld in lid 3, de 
betalingsdienstaanbieder de consument 
onmiddellijk schriftelijk en kosteloos van 
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de weigering op de hoogte brengt tenzij 
een dergelijke openbaarmaking in strijd 
zou zijn met de doelstellingen van 
nationale veiligheid of openbare orde.
5. De lidstaten zorgen ervoor dat, in de 
gevallen als vermeld in lid 3, onder b), de 
betalingsdienstaanbieder passende 
maatregelen neemt ingevolge hoofdstuk 
III van Richtlijn 2005/60.
6. De lidstaten zorgen ervoor dat toegang 
tot een betaalrekening met basisfuncties 
niet afhankelijk wordt gesteld van de 
aankoop van bijkomende diensten.

Or. cs

Amendement 140
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat ten 
minste één betalingsdienstaanbieder op 
hun grondgebied een betaalrekening met 
basisfuncties aan de consumenten
aanbiedt. De lidstaten zorgen ervoor dat 
betaalrekeningen met basisfuncties niet 
alleen worden aangeboden door 
betalingsdienstaanbieders die de rekening 
alleen via het platform voor online 
bankieren aanbieden.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
betalingsdienstaanbieders op hun 
grondgebied een betaalrekening met 
basisfuncties aan de consumenten
aanbieden. De lidstaten zorgen ervoor dat 
betaalrekeningen met basisfuncties niet 
alleen worden aangeboden door 
betalingsdienstaanbieders die de rekening 
alleen via het platform voor online 
bankieren aanbieden.

Or. en

Amendement 141
Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat ten 
minste één betalingsdienstaanbieder op hun 
grondgebied een betaalrekening met 
basisfuncties aan de consumenten aanbiedt.
De lidstaten zorgen ervoor dat 
betaalrekeningen met basisfuncties niet 
alleen worden aangeboden door 
betalingsdienstaanbieders die de rekening 
alleen via het platform voor online 
bankieren aanbieden.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat ten 
minste één betalingsdienstaanbieder op hun 
grondgebied een betaalrekening met 
basisfuncties aan de consumenten aanbiedt.

Or. cs

Amendement 142
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat ten 
minste één betalingsdienstaanbieder op 
hun grondgebied een betaalrekening met 
basisfuncties aan de consumenten
aanbiedt. De lidstaten zorgen ervoor dat 
betaalrekeningen met basisfuncties niet 
alleen worden aangeboden door 
betalingsdienstaanbieders die de rekening 
alleen via het platform voor online 
bankieren aanbieden.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
betalingsdienstaanbieders op hun 
grondgebied een betaalrekening met 
basisfuncties aan de consumenten
aanbieden. De lidstaten zorgen ervoor dat 
betaalrekeningen met basisfuncties niet 
alleen worden aangeboden door 
betalingsdienstaanbieders die de rekening 
alleen via het platform voor online 
bankieren aanbieden.

Or. en

Amendement 143
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
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wanneer een consument een 
betaalrekening wordt geweigerd op de 
vrije markt, de weigeringsbrief van de 
betalingsdienstaanbieder een verplichte 
opmerking over het wettelijke recht op een 
basisbetaalrekening en de instantie voor 
alternatieve geschillenbeslechting 
alsmede de bijbehorende contactgegevens 
bevat.

Or. en

Amendement 144
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat legaal in 
de Unie verblijvende consumenten het 
recht hebben een betaalrekening met 
basisfuncties te openen en te gebruiken bij 
de ingevolge lid 1 vastgestelde 
betalingsdienstaanbieder of 
betalingsdienstaanbieders. Een dergelijk 
recht is van toepassing ongeacht de 
woonplaats van de consument. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de uitoefening van het 
recht niet al te moeilijk of belastend wordt 
gemaakt voor de consument. Alvorens de 
betaalrekening met basisfuncties te openen, 
gaan betalingsdienstaanbieders na of de 
consument op hun grondgebied al dan niet 
een betaalrekening aanhoudt.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat legaal in 
de Unie verblijvende consumenten het 
recht hebben een betaalrekening met 
basisfuncties te openen en te gebruiken.
Een dergelijk recht is van toepassing 
ongeacht de woonplaats van de consument.
De lidstaten zorgen ervoor dat de 
uitoefening van het recht niet moeilijk of 
belastend wordt gemaakt voor de 
consument. Alvorens de betaalrekening 
met basisfuncties te openen, gaan 
betalingsdienstaanbieders na of de 
consument op hun grondgebied al dan niet 
een betaalrekening aanhoudt.

Or. en

Amendement 145
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat legaal in 
de Unie verblijvende consumenten het 
recht hebben een betaalrekening met
basisfuncties te openen en te gebruiken bij 
de ingevolge lid 1 vastgestelde 
betalingsdienstaanbieder of 
betalingsdienstaanbieders. Een dergelijk 
recht is van toepassing ongeacht de 
woonplaats van de consument. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de uitoefening van het 
recht niet al te moeilijk of belastend wordt 
gemaakt voor de consument. Alvorens de 
betaalrekening met basisfuncties te openen, 
gaan betalingsdienstaanbieders na of de 
consument op hun grondgebied al dan niet 
een betaalrekening aanhoudt.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat legaal in 
de Unie verblijvende consumenten het 
recht hebben een betaalrekening met 
basisfuncties te openen en te gebruiken bij 
de ingevolge lid 1 vastgestelde 
betalingsdienstaanbieder of 
betalingsdienstaanbieders. Een dergelijk 
recht is van toepassing ongeacht de 
woonplaats van de consument. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de uitoefening van het 
recht niet al te moeilijk of belastend wordt 
gemaakt voor de consument. Alvorens de 
betaalrekening met basisfuncties te openen, 
gaan betalingsdienstaanbieders na of de 
consument op hun grondgebied al dan niet 
een betaalrekening aanhoudt door de 
consument te vragen een verklaring op 
erewoord te ondertekenen.

Or. en

Amendement 146
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat legaal in 
de Unie verblijvende consumenten het 
recht hebben een betaalrekening met 
basisfuncties te openen en te gebruiken bij 
de ingevolge lid 1 vastgestelde 
betalingsdienstaanbieder of 
betalingsdienstaanbieders. Een dergelijk 
recht is van toepassing ongeacht de 
woonplaats van de consument. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de uitoefening van het 
recht niet al te moeilijk of belastend wordt 
gemaakt voor de consument. Alvorens de 
betaalrekening met basisfuncties te openen, 
gaan betalingsdienstaanbieders na of de 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat legaal in 
de Unie verblijvende consumenten het 
recht hebben een betaalrekening met 
basisfuncties te openen en te gebruiken bij 
de ingevolge lid 1 vastgestelde 
betalingsdienstaanbieder of 
betalingsdienstaanbieders. Een dergelijk 
recht is van toepassing ongeacht de 
woonplaats van de consument. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de uitoefening van het 
recht niet al te moeilijk of belastend wordt 
gemaakt voor de consument. Alvorens de
betaalrekening met basisfuncties te openen, 
gaan betalingsdienstaanbieders na of de 
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consument op hun grondgebied al dan niet 
een betaalrekening aanhoudt.

consument op hun grondgebied niet reeds
een betaalrekening aanhoudt. Met het oog 
daarop kan de consument de 
betalingsdienstaanbieder voorzien van een 
verklaring op erewoord, dan wel van een 
verklaring van een financiële instelling 
die controleert of de consument al dan 
niet het openen van een gewone 
betaalrekening is geweigerd.

Or. en

Motivering

Het is nog maar de vraag of het betalingsdienstaanbieders op grond van 
gegevensbeschermingsmotieven kan of moet worden toegestaan na te gaan of een consument 
een betaalrekening op hun grondgebied aanhoudt. Derhalve dienen zij een verklaring op 
erewoord van de consument te aanvaarden dat hij/zij niet reeds houder is van een 
betaalrekening dan wel een verklaring van ten minste één financiële instelling dat de 
consument de toekenning van een dergelijke betaalrekening is geweigerd.

Amendement 147
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten dienen te waarborgen 
dat kwetsbare groepen in de samenleving, 
zoals daklozen, ongeletterden en 
laaggeletterden alsmede ouderen actief 
worden ondersteund bij het openen van 
een basisbetaalrekening, onder andere 
door middel van bevordering van 
vrijwillige overeenkomsten tussen de 
bankensector en ngo's die deze kwetsbare 
groepen ondersteunen.

Or. en

Amendement 148
Preslav Borissov
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) indien er strafbare feiten zoals 
fraude blijken te zijn gepleegd. 

Or. en

Amendement 149
Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) indien de consument al een 
betaalrekening met basisfuncties in een 
andere lidstaat heeft.

Or. de

Amendement 150
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer de consument foutieve 
informatie heeft verstrekt om een 
betaalrekening met basisfuncties te 
verkrijgen, en hem in het andere geval –
d.w.z. indien hij wél de juiste informatie 
had verstrekt – het recht om een 
dergelijke rekening te verkrijgen zou zijn 
ontzegd;

Or. en
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Amendement 151
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat, in de 
gevallen als vermeld in lid 3, de 
betalingsdienstaanbieder de consument 
onmiddellijk schriftelijk en kosteloos van 
de weigering op de hoogte brengt tenzij 
een dergelijke openbaarmaking in strijd 
zou zijn met de doelstellingen van 
nationale veiligheid of openbare orde.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat, in de 
gevallen als vermeld in lid 3, de 
betalingsdienstaanbieder de consument 
onmiddellijk schriftelijk en kosteloos van 
de weigering en de reden daarvoor op de 
hoogte brengt tenzij een dergelijke 
openbaarmaking in strijd zou zijn met de 
doelstellingen van nationale veiligheid of 
openbare orde.

Or. en

Amendement 152
Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 Schrappen
Kenmerken van een betaalrekening met 
basisfuncties
1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
betaalrekening met basisfuncties de 
volgende betalingsdiensten omvat:
(a) diensten waarmee alle verrichtingen 
kunnen worden uitgevoerd die nodig zijn 
voor het openen, gebruiken en sluiten van 
een betaalrekening;
(b) diensten waarmee geld op een 
betaalrekening kan worden gestort;
(c) diensten waarmee binnen de Unie 
contanten van een betaalrekening kunnen 
worden opgenomen;
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(d) uitvoering van de volgende 
betalingstransacties binnen de Unie:
(1) automatische afschrijving;
(2) betalingstransacties via een 
betaalkaart, daaronder begrepen online 
betalingen;
(3) overmakingen.
2. De lidstaten bepalen voor alle diensten 
waarvan sprake in lid 1 een 
minimumaantal verrichtingen die tegen 
de, eventuele, kosten waarvan sprake in 
artikel 17 aan de consument worden 
aangeboden. Het minimumaantal 
verrichtingen is redelijk en in 
overeenstemming met de gebruikelijke 
commerciële praktijk in de betrokken 
lidstaat.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consument via het platform voor online 
bankieren van de 
betalingsdienstaanbieder, indien 
beschikbaar, vanop de betaalrekening van 
de consument betalingstransacties kan 
beheren en initiëren.
4. De lidstaten zorgen ervoor dat aan de 
consument in samenhang met de 
betaalrekening met basisfuncties geen 
voorschot in rekening-courant wordt 
aangeboden.

Or. cs

Amendement 153
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat aan de 
consument in samenhang met de 
betaalrekening met basisfuncties geen 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat aan de 
consument als onderdeel van de 
basisfuncties van de betaalrekening geen 
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voorschot in rekening-courant wordt 
aangeboden.

voorschot in rekening-courant wordt 
aangeboden.

Or. fr

Amendement 154
Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 Schrappen
Gerelateerde kosten
1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
artikel 16 vermelde diensten door de 
betalingsdienstaanbieders kosteloos of 
tegen redelijke kosten worden 
aangeboden.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kosten die wegens niet-naleving van de 
verbintenissen van de consument op 
grond van het raamcontract aan de 
consument worden aangerekend redelijk 
zijn.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten volgens een of 
meerdere van de volgende criteria 
vaststellen wat redelijke kosten zijn:
(a) nationale inkomensniveaus;
(b) gemiddelde kosten die in die lidstaat 
aan betaalrekeningen verbonden zijn;
(c) totale kosten betreffende het 
aanbieden van de betaalrekening met 
basisfuncties;
(d) nationale consumentenprijzen.
4. De EBA ontwikkelt ingevolge artikel 16 
van Verordening (EU) nr. 1093/2010 
richtsnoeren om de bevoegde autoriteiten 
bij te staan.
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Or. cs

Amendement 155
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
artikel 16 vermelde diensten door de 
betalingsdienstaanbieders kosteloos of 
tegen redelijke kosten worden aangeboden.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
artikel 16 vermelde diensten door de 
betalingsdienstaanbieders kosteloos of 
tegen betaling van een forfaitair bedrag
worden aangeboden.

Or. en

Amendement 156
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
artikel 16 vermelde diensten door de 
betalingsdienstaanbieders kosteloos of 
tegen redelijke kosten worden aangeboden.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
artikel 16 vermelde diensten door de 
betalingsdienstaanbieders kosteloos 
worden aangeboden.

Or. fr

Amendement 157
Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
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artikel 16 vermelde diensten door de 
betalingsdienstaanbieders kosteloos of
tegen redelijke kosten worden aangeboden.

artikel 16 vermelde diensten door de 
betalingsdienstaanbieders tegen redelijke 
kosten worden aangeboden.

Or. cs

Amendement 158
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten volgens een of 
meerdere van de volgende criteria 
vaststellen wat redelijke kosten zijn:

Schrappen

(a) nationale inkomensniveaus;
(b) gemiddelde kosten die in die lidstaat 
aan betaalrekeningen verbonden zijn;
(c) totale kosten betreffende het 
aanbieden van de betaalrekening met 
basisfuncties;
(d) nationale consumentenprijzen.

Or. fr

Amendement 159
Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 Schrappen
Raamcontracten en beëindiging
1. Raamcontracten die toegang verlenen 
tot een betaalrekening met basisfuncties 
zijn aan de bepalingen van Richtlijn 
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2007/64/EG onderworpen tenzij in de 
leden 2 en 3 anders is bepaald.
2. De betalingsdienstaanbieder kan een 
raamcontract unilateraal beëindigen 
indien ten minste een van de volgende 
voorwaarden is vervuld:
(a) de consument heeft de rekening 
opzettelijk voor criminele activiteiten 
gebruikt;
(b) er heeft gedurende meer dan 12 
opeenvolgende maanden op de rekening 
geen transactie plaatsgevonden;
(c) de consument heeft welbewust onjuiste 
informatie verstrekt om de betaalrekening 
met basisfuncties te verkrijgen met dien 
verstande dat als hij wel juiste informatie 
zou hebben verstrekt, hij geen recht op 
zulk een betaalrekening zou hebben 
gehad;
(d) de consument woont niet langer legaal 
in de Unie of heeft later een tweede 
betaalrekening geopend in de lidstaat 
waar hij reeds een betaalrekening met 
basisfuncties aanhoudt.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat indien de 
betalingsdienstaanbieder het contract 
voor een betaalrekening met basisfuncties 
beëindigt, hij de consument ten minste 2 
maanden voor de beëindiging in werking 
treedt schriftelijk en kosteloos op de 
hoogte brengt van de gronden en de 
rechtvaardiging voor de beëindiging.

Or. cs

Amendement 160
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de consument heeft de rekening 
opzettelijk voor criminele activiteiten 
gebruikt;

(a) de consument heeft de rekening 
opzettelijk voor criminele activiteiten, het 
witwassen van geld of 
terrorismefinanciering gebruikt;

Or. fr

Amendement 161
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) er heeft gedurende meer dan 12
opeenvolgende maanden op de rekening 
geen transactie plaatsgevonden;

(b) er heeft gedurende meer dan 24
opeenvolgende maanden op de rekening 
geen transactie plaatsgevonden;

Or. en

Amendement 162
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) er heeft gedurende meer dan 12 
opeenvolgende maanden op de rekening 
geen transactie plaatsgevonden;

(b) er heeft gedurende meer dan 12 
opeenvolgende maanden op de rekening 
geen transactie plaatsgevonden, in weerwil 
van twee voorafgaande kennisgevingen 
na respectievelijk 10 en 11 opeenvolgende 
maanden van inactiviteit;

Or. fr

Amendement 163
Edvard Kožušník
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 Schrappen
Algemene informatie betreffende 
betaalrekeningen met basisfuncties
1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
maatregelen van kracht zijn om het 
publiek bekend te maken met de 
beschikbaarheid van betaalrekeningen 
met basisfuncties, de prijsvoorwaarden, de 
te volgen procedures om het recht uit te 
oefenen om toegang te verkrijgen tot 
basisbetaalrekeningen met basisfuncties 
en de manieren om toegang te verkrijgen 
tot alternatieve oplossingen voor de 
beslechting van geschillen.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
betalingsdienstaanbieders voor de 
consumenten informatie beschikbaar 
stellen over de specifieke kenmerken van 
de aangeboden betaalrekening met 
basisfuncties, de eraan verbonden kosten 
en de gebruiksvoorwaarden. De lidstaten 
zorgen er eveneens voor dat de consument 
wordt geïnformeerd dat de aankoop van 
bijkomende diensten niet verplicht is om 
toegang te verkrijgen tot een 
betaalrekening met basisfuncties.

Or. cs

Amendement 164
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
betalingsdienstaanbieders voor de 
consumenten informatie beschikbaar 
stellen over de specifieke kenmerken van 
de aangeboden betaalrekening met 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
betalingsdienstaanbieders voor de 
consumenten toegankelijke informatie en
passende ondersteuning beschikbaar 
stellen over de specifieke kenmerken van 
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basisfuncties, de eraan verbonden kosten 
en de gebruiksvoorwaarden. De lidstaten 
zorgen er eveneens voor dat de consument 
wordt geïnformeerd dat de aankoop van 
bijkomende diensten niet verplicht is om 
toegang te verkrijgen tot een 
betaalrekening met basisfuncties.

de aangeboden betaalrekening met 
basisfuncties, de eraan verbonden kosten 
en de gebruiksvoorwaarden. De lidstaten 
zorgen er eveneens voor dat de consument 
wordt geïnformeerd dat de aankoop van 
bijkomende diensten niet verplicht is om 
toegang te verkrijgen tot een 
betaalrekening met basisfuncties.

Or. en

Amendement 165
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten ondersteunen 
initiatieven van onderwijsinstellingen en 
consultatiediensten om de financiële 
educatie te verbeteren teneinde het 
ontstaan van overmatige schuldenlasten 
tegen te gaan en het risico op financiële 
uitsluiting voor alle consumenten tot een 
minimum te beperken. 
Betalingsdienstaanbieders die de 
consumenten hulp en begeleiding 
aanbieden bij het op een verantwoorde 
manier beheren van hun financiën 
moeten worden aangemoedigd.

Or. en

Amendement 166
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde autoriteiten 2. De in lid 1 bedoelde autoriteiten 
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beschikken over alle bevoegdheden die 
noodzakelijk zijn voor het verrichten van 
hun taken. Indien meer dan een bevoegde 
autoriteit gemachtigd is om de effectieve 
naleving van deze richtlijn te garanderen 
en te monitoren, zorgen de lidstaten ervoor 
dat die autoriteiten nauw samenwerken 
zodat zij zich effectief van hun respectieve 
taken kunnen kwijten.

beschikken over alle bevoegdheden die 
noodzakelijk zijn voor het verrichten van 
hun taken. Deze autoriteiten voeren 
geregeld overleg met de relevante 
belanghebbenden, waaronder ook 
consumentenvertegenwoordigers, om te 
waarborgen en erop toe te zien dat deze 
richtlijn effectief wordt nageleefd. Indien 
meer dan een bevoegde autoriteit 
gemachtigd is om de effectieve naleving 
van deze richtlijn te garanderen en te 
monitoren, zorgen de lidstaten ervoor dat 
die autoriteiten nauw samenwerken zodat 
zij zich effectief van hun respectieve taken 
kunnen kwijten.

Or. en


